ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Шкільна навчально –
дослідна ділянка і гуртки юних натуралістів” складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалавр напряму підготовки 6.040102 Біологія*.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Шкільна навчально – дослідна ділянка
і гуртки юних натуралістів» є зміст, організація, методи роботи на ШНДД, методика
проведення гурткових занять.
Міждисциплінарні зв’язки: з методикою навчання біології та природознавства,
ботанікою, зоологією, сільським господарством, фітопатологією.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль 1. Навчально – матеріальна база викладання біології.
Змістовий модуль 1. Навчально – матеріальна база викладання біології.
Тема 1. Навчально – матеріальна база викладання біології і її 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.
Модуль 2. Організація роботи в гуртках юнатів.
Змістовий модуль 2. Фенологічні спостереження, їх значення і організація.
Екскурсійний практикум, значення екскурсій. Організація роботи гуртків. Особливості
дослідницької роботи в гуртках юних натуралістів.
Тема 6. Основні елементи методики польового досліду.
Тема 7. Організація роботи гуртків. Гуртки юних натуралістів їх різноманітність і
значення.
Тема 8. Особливості дослідницької роботи в гуртках юних натуралістів. Методика її
організації.
Тема 9. Фенологічні спостереження, їх значення
і організація. Екскурсійний
практикум, значення екскурсій. Організація роботи гуртків.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета – опанування студентами методики організації уроків, практичних занять,
дослідної роботи на ШНДД.
1.2. Завдання: з’ясування складових матеріальної бази навчання біології, їх значення,
особливостей організації території та проведення занять на ШНДД, зокрема гуртків юних
натуралістів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• складові матеріальної бази навчання біології
• методику організації роботи на ШНДД
• методику проведення гурткової роботи
вміти:
• планувати територію ШНДД
• організовувати роботу в ботаніко – рослинницькому і зоолого – тваринницькому
відділках
• проводити заняття гуртків юних натуралістів на ШНДД
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна
„Шкільна навчально – дослідна ділянка і гуртки юних натуралістів” є складовою циклу
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, є базою для
вивчення таких дисциплін як «Методика викладання біології», а також спецкурсів
«Методика позакласної роботи» тощо.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредити ЕCTS

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Навчально – матеріальна база викладання біології
Змістовий модуль 1. «Навчально – матеріальна база викладання біології»
Загальна характеристика. Положення про кабінет біології і куток живої природи.
Історія виникнення ШНДД. Положення про навчально – дослідну земельну ділянку.
Методика проведення дослідів в основних відділах. Планування території, методика
організації і проведення занять на ШНДД. Основні елементи методики польового досліду.
Модуль 2. Організація роботи в гуртках юнатів.
Змістовий модуль 2. Фенологічні спостереження, їх значення і організація.
Екскурсійний практикум, значення екскурсій. Організація роботи гуртків. Особливості
дослідницької роботи в гуртках юних натуралістів.
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4. Форми підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання – усне та письмове опитування,

тестування, МКР.

