
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методико-технологічні засади вивчення курсу  

"Природознавство"» 

 
      ІII семестр 

       Кількість кредитів ЄКТС – 3 кредити 

 

I. Метою викладання навчальної дисципліни «Методико-технологічні засади 

вивчення курсу «Природознавство»» є оволодіння магістрами методико-

технологічними основами організації навчального процесу вивчення курсу 

«Методика навчання освітньої галузі «Природознавство».  

II. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- практичне опанування студентами різними формами викладання методики 

освітньої галузі «Природознавство» у вищих педагогічних закладах; 

- оволодіння магістрами особливостями педагогічного контролю, самостійною та 

індивідуальною роботою студентів; організацією педагогічної практики та 

дослідницько – інноваційною роботою; 

- виховання у магістрів особистісних якостей майбутнього викладача.  

ІІІ. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної 

дисципліни 

 Основні знання: 

- актуальні проблеми розвитку сучасної початкової природничої освіти; 

-  - предмет, завдання основні категорії курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство»; 

- основні форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу в курсі 

«Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»; 

- особливості організації педагогічної практики, самостійної, науково-дослідної 

роботи в курсі «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»;  

Основні вміння: 

- аналізувати, узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід у 

галузі вивчення методики початкового курсу освітньої галузі «Природознавство». 

 - розробляти робочу та навчальну програму, плани лекційних, практичних та 

лабораторних занять у курсі «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство»; 

- організовувати навчальний процес під час опрацювання курсу «Методика навчання 

освітньої галузі «Природознавство» на основі доцільних технологій навчання у 

вищій школі; 

- організовувати самостійну, індивідуальну та науково-дослідну роботу у курсі 

«Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»; 

- здійснювати керівництво педагогічною практикою студентів у курсі «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство»; 

- оцінювати навчальні досягнення студентів враховуючи вимоги кредитно – 

модульної системи навчання.  

ІV. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 

курсу 

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання факультету педагогіки і 

психології: доцент Телецька Л.І. 

 

VІ. Обсяг навчального навантаження та термін викладання курсу 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS 

Дисципліна викладається ІII семестрі.  

 

VI. Метод навчання 

Лекції, семінари, тренінгові заняття, самостійне опрацювання. 

 

VІІ. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 


