ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ
КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ
Компетентності
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-Здатність

Програмні результати
навчання

до

оволодіння
елементарними
методами
краєзнавчого
пізнання,
уміння
працювати з різними
джерелами
інформації.
-Здатність освоєння
знань про історичні,
етнографічні
особливості краю,
культуру, природу,
населення
і
господарство своєї
області.
-Здатність
формувати
особу
фахівця як гідного
громадянина
України,
носія,
користувача і творця
соціокультурних
цінностей і традицій
рідного
краю,
активного учасника
соціальноекономічного,
суспільнополітичного
і
культурного
розвитку краю.
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-Уміє
виділяти,
описувати і пояснювати:
– особливості
природних умов, головні
риси населення галузевої і
територіальної структури
господарства області і
свого адміністративного
району (міста);
– своєрідність
ландшафтів рідного краю;
– сенс
вивчених
історико-географічних
понять і термінів;
Давати опис подій історії
краю
і
пам’ятників
культури;
Використовувати набуті
знання при написанні
творчих робіт, звітів про
екскурсії, рефератів.
Уміє
визначати
(вимірювати):
–
особливості
умов життя, роботи і
побуту
людини
на
території області;
–
головні риси
географічного положення
свого населеного пункту,
району і області, їх вплив
на
природні
умови,
історію
заселення
і
економічний розвиток.

Форми
освітнього
процесу
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Навчальні
заняття,
самостійна
робота,
практична
підготовка,
контрольні
заходи
тощо.

Види
навчальних
занять
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Лекційні,
практичні,
лабораторні
заняття,
консультація,
колоквіум.

Види навчальної
діяльності
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Аналітична
записка,
реферат, стаття,
презентація,
опитування,
дискусії
(дебати), виступ,
моделювання,
проект,
лабораторні
досліди, групові
/ індивідуальні
консультації.

Методи,технології викладання навчання
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Демонстраційний,
творчий,
проблемно-пошуковий, навчальна
дискусія (дебати), мозковий
штурм. Технології: імітаційні
неігрові – аналіз конкретних
ситуацій,
розв’язання
винахідницьких
завдань;
неімітаційні (проблемна лекція,
лекція - візуалізація, пошукова
лабораторна робота, дослідницька
робота, евристична бесіда тощо).

Засоби навчання
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Об’єкти
навколишнього
середовища,
діючі
моделі,
макети
і
муляжі,
графічні
засоби,
твори
мистецтва,
технічні
засоби; мультимедіа-,
відео
-,
звуковідтворююча,
проекційна апаратура;
комп’ютери,
інформаційнокомунікаційні системи,
телекомукаційні
мережі,
програмне
забезпечення;
бібліотечні фонди.

Методи та критерії оцінювання
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Виконання
роботи
у
визначений
термін,
виконання роботи відповідно
до
шаблону,
форми;
виконання роботи відповідно
до вимог (повнота викладу,
стиль викладу, наявність
сучасних
джерел,
іншомовних
джерел,
використання
статистики;
пояснення
щодо
застосування
методів
дослідження; власний аналіз
та
узагальнення;
обґрунтовані
висновки
тощо); аргументи на захист
результатів
роботи,
формування відповідей на
питання тощо.

Презентація навчальної дисципліни

