
Анотація навчальної дисципліни  

ПРИКЛАДНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТА НАУКОВА РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ 

 

1. Назва дисципліни – «Прикладні географічні дослідження та наукова робота зі 

школярами» 

2. Лектор – доцент РЕДІН Володимир Іванович 

3. Курс – 1 (першого (магістерського) рівня вищої освіти), осінній семестр. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т. ч. лекції – 11, практичні 

заняття – 22‚ самостійна робота – 87). 

5. Опис дисципліни:  

Мета – опанування студентами практичних прийомів та навичок ведення 

географічних досліджень та наукової роботі із школярами; формування у 

студентів розуміння методичних та методологічних основ щодо організації та 

проведення географічних досліджень на наукових роботи в школах; закріпити 

отримані теоретичні знання та навички педагогічної роботи в практичній 

діяльності.  

Завдання: вивчити теоретичні та методологічні засади проведення 

наукової та дослідницької роботи в школах; проаналізувати та визначити 

аспекти практичного застосування найбільш поширених прийомів та методів 

педагогічної роботи при організації та проведенні дослідницької та наукової 

діяльності із школярами; вивчити вікові особливості учнів, вимоги програм та 

найвідоміших наукових та дослідницьких змагань і заходів в контексті 

проведення та організації наукової та дослідницької роботи в школах. 

Зміст: Розділ 1. Загальна методика проведення географічних 

досліджень. Предмет, об’єкт, мета та завдання географічних досліджень. 

Теоретичні основи проведення географічних дослідження. Методи та 

методологія географічних досліджень Розділ 2. Засоби та інструменти 

проведення географічних досліджень та наукових роботи в школах. 

Проблемний, проектний та дослідницьких підходи. Традиційні та новітні 

методи географічних досліджень в школах. Методи та інструменти фізико-

географічних досліджень. Методи та інструменти суспільно географічних 

досліджень. Розділ 3. Презентування результатів наукової роботи та 

географічних досліджень в школах. Академічна доброчесність. Інструменти 

та прийоми презенування результатів наукових досліджень. Найпопулярніші 

вітчизняні та зарубіжні географічні конкурси та змагання з географії для 

школярів.  

7. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів згідно з програмою курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), експрес-опитування, виконання 

практичних завдань та їх перевірка, контрольні роботи (поточна та підсумкова).  

9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять.  

10. Мова викладання – українська. 


