
 

 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна  

Вид дисципліни 
обов’язкова 

 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4 /120 

Курс 2,3 

Семестр 
4,5 

 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 72 

 Модульний контроль 8  

 Семестровий контроль екзамен 

 Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю екзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу— теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових 

класів щодо методики навчання природничої освітньої галузі, відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти, формування фахових умінь 

майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу. 

Завданнями  курсу є: 

 навчити майбутніх учителів-початківців свідомо та творчо підходити до 

формування навчально-виховних завдань; 

  раціонально добирати зміст, форми, методи та методичні прийоми для 

формування у молодших школярів пропедевтичних природничих знань; 

 сприяти формуванню здатності майбутнього вчителя здійснювати перехід від  

знаннєвої парадигми до компетентнісної ; 

 підготувати майбутнього вчителя до впровадження Концепцій Нової Української 

школи; 

 формувати навички педагогічної культури, етики вчителя, правил поведінки у 

нестандартних та конфліктних ситуаціях, що можуть виникнути під навчальних 

занять. 

 формування фахових умінь майбутніх учителів початкової школи на засадах 

компетентнісного підходу. 

  інтеграція природознавчих дисциплін з іншими навчальними науками; 

 розвиток умінь моделювання освітнього процесу уроків природознавства; 

 формування знань про методи і прийоми ознайомлення учнів з природою, загальні 

питання методики (мету і завдання навчання, зміст, форми, засоби) та особливості 

розкриття основних змістовних ліній курсу природознавства.  

 

У студентів мають бути сформовані такі предметні компетентності: 

  -     здатність визначати роль предмета природознавство в загальній системі 

навчання й виховання школярів; 

- вміння аналізувати зміст підручників і навчальних посібників; 

- вміння аналізувати навчальні програми освітньої галузі «Природознавство» 

Державного стандарту початкової загальної освіти; 

-  обґрунтовувати класифікацію методів навчання природознавства;  вибирати 

оптимальні методи навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей 

у конкретних педагогічних ситуаціях цілісного процесу навчання 

природознавства;   

- встановлювати взаємозв’язки між різними формами організації процесу навчання 

природознавства в початкових класах;   

- визначати макроструктуру уроку в конкретних педагогічних ситуаціях, його тип; 

розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; 

написати їх детальні конспекти. 

      -   встановлювати взаємозв’язки між різними формами організації процесу навчання 

природознавства в початкових класах;  визначати макроструктуру уроку в 

конкретних педагогічних ситуаціях, його тип;  



 -      розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; 

написати їх детальні конспекти;  

-       розробляти й практично перевіряти оснащення навчального процесу (кабінету 

природознавства, куточка  живої природи, шкільної  навчально – дослідної 

ділянки,об’єктів живої природи, навчальних наочних посібників); 

    - здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти; 

- здатність організовувати природоохоронну та творчу діяльність молодших школярів 

у межах природознавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 



У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання 

природознавства» студенти: 

 володіють: 

- знаннями про об'єкт, предмет методики навчання природознавства; структуру і 

методи цілісного методичного дослідження;структуру процесу навчання, зміст 

його структурних компонентів, зв'язків і відношень між ними; рівні процесу 

навчання в межах природознавства, загальний спосіб їх визначення в конкретних 

педагогічних ситуаціях; 

- вміннями виділяти в певній частині (тема, розділ, клас, курс) змісту 

природознавства елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; 

ефективно управляти об'єктивно зумовленим процесом їх формування в 

реальних педагогічних умовах; 

- вміннями складати структурно-логічні схеми певною обсягу (теми, розділу, 

класу, курсу) власне предметного змісту природознавства; 

- вміннями визначати педагогічні (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних 

педагогічних ситуаціях; 

- вміннями виділяти в певній частині (тема, розділ, клас, курс) змісту 

природознавства елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; 

ефективно управляти об'єктивно зумовленим процесом їх формування в 

реальних педагогічних умовах; 

- базовими загальними знаннями, а саме: знаннями про цілісну природничо-

наукову картину світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності 

природи та місце людини в ній ; 

- способами  формування в учнів природничих уявлень та понять; 

- вміннями виділяти уміння всіх груп (власне предметні, розумові, раціональної 

навчально-пізнавальної діяльності), управляти об'єктивно зумовленим процесом 

формування їх у молодших школярів у курсі природознавства. 

 аналізують: 

- особливості методики організації та проведення всіх етапів у структурі різних 

типів уроків природознавства; 

- значення і види оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі 

навчання природознавства; 

- значення і місце краєзнавчого куточка, куточка живої природи, географічного 

майданчика, навчальне-дослідної ділянки в системі вивчення природознавства в 

початкових класах; 

- зміст підручників і навчальних посібників; ефективно використовувати. 

 виконують: 

- складання структурно-логічних  схем  певною обсягу (теми, розділу, класу, 

курсу) предметного змісту природознавства; 

- організовувати індивідуальну, групову та фронтальну діяльність молодших 

школярів у процесі навчання природознавства;  

- самостійно працюють з науково-методичною літературою, інтернет-ресурсами та 

навчальними посібниками. 



 пояснюють: 

- вимоги до методики організації різних видів навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів з природознавства, індивідуальної, групової, фронтальної; 

- макроструктуру уроку в конкретних педагогічних ситуаціях, його тип; 

розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; 

написати їх детальні конспекти. 

-   оптимальне поєднання різних методів навчання на уроках природознавства.  

 

 розпізнають:  

- засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства; 

обґрунтовуючи ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної 

мети;  

 обґрунтовують: 

- класифікацію методів навчання природознавства; 

- типи уроків з природознавства, їх макроструктуру; фактори, що зумовлюють 

варіативність макроструктури уроків; 

- зміст позаурочної і позакласної роботи з природознавства; їх види, вимоги до 

методики організації і проведення всіх видів позаурочної і позакласної роботи з 

природознавства; 

- вибір оптимальних методів навчання з метою ефективного досягнення 

дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях цілісного процесу 

навчання природознавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 



 

 

Назва 

змістовних 

модулів та тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Л
аб

о
р

а

то
р

н
і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовний модуль І    Методика навчання природознавства – 

педагогічна наука. 

 Зміст курсу природознавства в початковій школі. 

Тема 1 Предмет і  

завдання методики 

навчання 

природознавства.  

Історія розвитку 

методики навчання 

природознавства. 

 

14 
 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

Тема 2 Зміст навч. 

матеріалу з природ. 

в поч. школі 

8   4 - - - 2       2 

Модульний 

контроль 

2       

Разом 24* 6 2 2 2 4 6 

Змістовний модуль ІІ Формування природничих уявлень і понять. 

 

Тема 4 

Формування 

природничих 

уявлень і понять. 

22 6       2      - - 4   10 

Модульний 

контроль 

2       

Разом 24* 6 2 - - 4 10 

Змістовний модуль ІІІ Методи навчання природознавства. Матеріальна  

база навчання природознавста 

Тема5. Поняття про 

методи і прийоми  

навчання 

природознавства 

12 

 

6 

 
- - 2  4 

Всього за ІV  60* 18 4 2 4 8 20 

 

 

 

 

 

V семестр 



Тема 4. Поняття про 

методи і прийоми  

навчання 

природознавства 

10 - 2 - - 4 4 

Тема 5. Матер. база 

навчання прир-ва 

Метод проектів   

6 

 

2 

 

- - - - 4 

Модульний 

контроль 
2       

Разом 18* 2 2 - - 4 8 

Змістовний модуль ІV Форми навчання природознавства. 
Тема6. Форми 

навчання 

природознавства. 

20 6 6 - - 4 4 

Тема7 Перевірка і 

оцінювання знань і 

вмінь учнів. 

4 2 - - - - 2 

Тема 8. Позаурочна і 

позакласна робота з 

природознавства. 

4 2 - - - - 2 

Тема 9. . 

Особливості роботи 

вчителя початкових 

класів з 

шестирічними 

першокласниками. 

6 2 - 2 - - 2 

Тема.10.Особливості 

проведення 

інтегрованих уроків 

6 2   2  2 

Модульний 

контроль 
2       

Разом 42* 14 6 2 2 4 12 

Разом 60* 16 8 2 2 8 20 

Усього 120* 34 12 4 6 16 40 

   *в тому числі модульний контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Програма навчальної дисципліни 

І Змістовий модуль МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА – 

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА. 

ЗМІСТ КУРСУ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

Тема 1.Предмет і  завдання методики навчання природознавства. Історія 

розвитку методики навчання природознавства. 
Методика навчання природознавства – педагогічна наукак, яка розкриває освітнє 

й виховне значення предмета, вивчає зміст, форми та методи роботи, до вікових 

особливостей учнів відповідно певних історичних умовах. 

Предмет і завдання методики навчання природознавства. Зв’язок методики з 

іншими науковими дисциплінами. Місце природознавства в навчальному плані 

початкових класів. 

Ключові поняття: предмет і завдання методики навчання природознавства, між 

предметні зв’язки; 

Семінар №1: Історія розвитку МНП як науки 

Рекомендовані джерела: 

основні -    5,6                               додаткові - 2 

Тема 2.Зміст навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. 

Основні принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу в 

початковій школі. 
Державний стандарт початкової загальної освіти.Структура та зміст програми 

курсу «Природознавство». Планування та структура змісту курсу «Природознавство». 

Основні  принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу в 

початкових класах. Специфічні принципи відбору навчального матеріалу з курсу 

 «Природознавство». 

Аналіз природничої освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної 

освіти (2018). Типові освітні  програми початкової освіти. під редакцією О.Я. Савченко 

та Р.Б. Шияна (Цикл І (1-2 класи)).Аналіз змісту начальної програми «Я досліджую 

світ» типових програм під редакцією О.Я. Савченко. 

Ключові поняття: основні  принципи відбору навчального матеріалу. типові 

освітні  програми початкової освіти, аналіз змісту програми. 

Практична робота №1: Аналіз навчальних програм. 

Лабораторна робота №1:Спостереження уроку природознавства з метою 

ознайомлення з принципами добору навчального матеріалу. 

Рекомендовані джерела: 

основні – 1,2,5                        додаткові – 2,3 

Змістовий модуль ІІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ УЯВЛЕНЬ І 

ПОНЯТЬ. 

Тема 3.Формування природничих уявлень і понять. 
Природнтчі уявлення, їх класифікація. Значення понять в оволодінні предметом. 

Зміст і обсяг природничих понять. Класифікація природничих понять. Методика 

формування найпростіших природничих  уявлень і понять. Первинні узагальнення у 

курсі природознавства, перевірка засвоєння понять, розвиток понять. 



Семінар №2:  Формування природничих уявлень і понять 

Рекомендовані джерела: 

основні – 1,2,5                        додаткові – 2,3 

ІІІ Змістовий модуль МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА. 

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ 

Тема 4:Поняття про методи і прийоми навчання природознавства 

Класифікація методів навчання природознавства. Словесні методи навчання , 

розповідь, розповідь, опис. 

Поняття про наочні методи навчання. Класифікація наочних методів навчання, 

демонстрування, ілюстрування,  досліди  на уроках природознавства. 

Спостереження як провідний метод навчання природознавства. Класифікація 

спостережень. Підготовка вчителя до проведення спостережень. 

Календар природи. Хвилинка календаря. Практичні роботи на уроках 

природознавства. 

Ключові поняття: демонстрування, ілюстрування,  досліди, спостереження, хвилинка 

календаря 

Рекомендовані джерела: 

основні –2,5,6                        додаткові – 2,5 

Тема 5: Матеріальна база навчання природознавства. Куточок живої 

природи, навчально-дослідна ділянка. Географічний майданчик. Навчальні проекти. 

Семінар №3:  Методи і прийоми навчання природознавства 
 Лабораторна робота №2: Спостереження уроку природознавства з метою 

ознайомлення з методами навчання природознавства. 

Ключові поняття: куточок живої природи, навчально-дослідна ділянка, географічний 

майданчик, навчальні проекти 

Рекомендовані джерела: 

основні –2,5,6                        додаткові – 2,5 

Змістовий модуль ІV Форми навчання природознавства 

Тема 6: Основні форми навчання природознавства. 

Основні типи уроків. Комбінований урок, урок засвоєння нових знань, предметний, 

узагальнюючий, інтегрований.  

Ключові поняття: комбінований урок, урок засвоєння нових знань, предметний, 

узагальнюючий, інтегрований. 

Рекомендовані джерела: 

основні –1,2,3,5,6                        додаткові – 2,4 

Тема7:Перевірка і оцінювання знань і вмінь учнів.  

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів, функції контролю,перевірка ЗУН 

учнів, види контролю. 

Ключові поняття:перевірка, контроль, функції контролю. 

Рекомендовані джерела: 

основні –1,2, 4,6                        додаткові – 3,4 

 



Тема 8:Позаурочна і позакласна робота з природознавства. Позаурочна робота з 

природознавства: ознаки, вимоги,основні види. Покласна  робота з природознавства: 

ознаки, вимоги,основні види. 

Ключові поняття:позаурочна робота, позакласна робота 

Рекомендовані джерела: 

основні –1,2, 4,6                        додаткові –2, 3,4 

Тема 9:Особливості роботи вчителя початкових класів з шестирічними 

першокласниками.  

Вимоги до уроків, розкладу,методів роботи на уроці. 

Ключові поняття:інтегрований курс,я досліджую світ 

Рекомендовані джерела: 

основні –5,6                        додаткові –2, 3 

Тема 10: Особливості проведення інтегрованих уроків. 

Вимоги до інтегрованих уроків. Підготовки вчителя до проведення інтегрованих 

уроків. 

Лабораторна робота №3 Спостереження уроку природознавства з метою 

ознайомлення з методикою проведення комбінованого уроку. 

Семінар №4. Організація і методика проведення предметних уроків. Семінар №5 

Організація і методика проведення уроку -екскурсії. 

Семінар №6 Методи і прийоми навчання природознавства. 

Практична робота №2 Складання плану – конспекту уроку природознавства за 

індивідуальним планом. 

Ключові поняття:інтегрований курс,я досліджую світ, інтегрований урок 

Рекомендовані джерела: 

основні –5,6                        додаткові –2, 3   інформаційні -1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 

студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 4 4 7 7 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 

Відвідування 

практичних занять 

1 1 1 - - - - 1 1 

Відвідування 

лабораторних занять 

1 1 1 - - 1 1 1 1 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 3 30 

Робота на 

практичному занятті 

10 11 10 - - - - 1 10 

Лабораторна робота 

(в тому числі 

допуск, виконання, 

захист) 

10 1 10 - - 1 10 1 10 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 2 10 1 5 2 10 5 25 

Виконання тестових 

завдань 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання 

модульної роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом   81  54  71  122 

Разом 328 

Максимальна 

кількість балів 

328 

Розрахунок 

коефіцієнта: 

328/60= 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Тема 1.Предмет і  завдання методики навчання природознавства. Історія 

розвитку методики навчання природознавства. 
1.З нового Державного стандарту початкової школи  (2018)виписати освітні 

галузі та вказати якими предметами вони будуть реалізуватись в початковій 

школі. 

2. Опрацювати пояснювальну записку до навчальної програми 

«Природознавсво» автори Гільберг , Сак, Біда скласти перелік особливостей 

організації вивчення природознавства. 

Тема 2.Зміст навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. 

Основні принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу в 

початковій школі. 
 1.Аналіз природничої освітньої галузі Державного стандарту початкової 

загальної освіти (2018).  

2. Аналіз змісту начальної програми «Я досліджую світ» типових програм під 

редакцією О.Я. Савченко. 

Тема 3.Формування природничих уявлень і понять. 

1.Скласти алгоритм формування уявлень:  

 море,озеро шляхом описів; 

 калина, клен шляхом спостережень. 

2. Скласти алгоритм формування понять : 

 земноводні, хвойні індуктивним шляхом; 

 вода, повітря  - дедуктивним . 

     Тема 4: Поняття про методи і прийоми навчання природознавства 

1.Складіть перелік вимог до розповіді; 

2.Запропонуйте схему класифікації різних видів бесіди та коротко поясніть. 

Тема 6:Форми навчання природознавства 

1.Складіть перелік вимог до уроку, враховуючи Концепцію НУШ. 

     2.Опрацюйте пояснювальну записку до навчальної програми«Я досліджую світ»    

типових програм під редакцією О.Я. Савченко випишіть рекомендації по 

використанню основних типів уроків в початковій школі. 

    Тема7 :Перевірка і оцінювання знань і вмінь учнів. 

1.Опрацюйте  інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення в закладах 

загально середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу 

у 2018-2019 навчальному році початкова школа та випишіть як потрібно 

здійснювати оцінювання досягнень учнів початкової школи. 

2. Опрацюйте  інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення в закладах 

загально середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу 

у 2018-2019 навчальному році початкова школа та складіть перелік вимог до 

розкладу уроків в початковій школі. 

 

 



Тема 8: Позаурочна і позакласна робота з природознавства. 

1.Опрацюйте навчальну програму програму з природознавства та складіть 

перелік видів позаурочної роботи, яку повинен проводити вчитель. 

2.Запропонуйте один з видів позакласної роботи з природознавства та складіть 

план – конспект цього заходу. 

Тема 9:Особливості роботи вчителя початкових класів з шестирічними 

першокласниками.  

1.Складіть перелік вікових особливостей дітей 6 річного віку. 

2.Складіть правила організації режиму дня 6- річних першокласників. 

         Тема 10: Особливості проведення інтегрованих уроків. 

         1.Складіть перелік вимог до інтегрованих уроків. 

         2.Запропонуйте план – конспект інтегрованого уроку  

       ( теми індивідуальним   вибором студентів ). 

Критерії оцінювання 

Самостійна робота з кожної теми за робочою навчальною програмою оцінюється 

у сумі в діапазоні від 0 балів до 5 балів: 

5 балів – робота виконана в повному обсязі; 

4 бали – якщо допускаються незначні помилки; 

3 бали – обсяг виконаної роботи становить 50% - 40%; 

2 бали - обсяг виконаної роботи становить 20% - 30%; 

1 бал - обсяг виконаної роботи становить менше 10% 

Контроль самостійної роботи здійснюється під час семінарів: 

- тестування; 

- співбесіди; 

- заповнення зошиту з самостійної роботи. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма проведення модульного контролю: модульна контрольна робота. 

Модульна контрольна робота включає виконання тестових завдань на комп’ютері із 

застосуванням дистанційного курсу. 

І-VІІ питання: виконати тестові завдання  (одна правильна відповідь) 

VІІІ- ХІІ питання: виконати тестові завдання (декілька правильних відповідей) 

ХІІ- ХХ питання: встановити відповідність між термінами та їх визначенням 

ХХ -ХХVпитання: встановити правильну послідовність. 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за модульну контрольну 

роботу – 25 балів. 

МКР вважається зарахованою, якщо студент отримав мінімум 15 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма проведення семестрового контролю – екзамен.  

Форма проведення  - письмова. 

Результати навчання студентів щодо опанування навчальної дисципліни оцінюються 

за 100-бальною шкалою. Загальне оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу з методики навчання природознавства здійснюється за результатами 

проміжного і підсумкового контролю за стобальною шкалою.  



 До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальним планом та робочою програмою відповідної навчальної 

дисципліни, і які за результатами проміжного контролю сумарно набрали не менше 35 

балів. Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до складання екзамену не 

допускаються. 

Форма проведення: письмова  
Тривалість проведення: 2 години 
Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання:  
виконання першого практичного завдання – 15 балів; 
виконання другого практичного завдання – 25 балів; 

Орієнтовний перелік завдань для першого практичного завдання: 

1. Побудуйте алгоритм формування уявлення «річка» шляхом спостережень. 

2. Побудуйте алгоритм формування уявлення « береза» шляхом спостережень. 

3. Побудуйте алгоритм формування уявлення « озеро» шляхом опису. 

4. Побудуйте алгоритм формування уявлення « море» шляхом опису. 

5. Побудуйте алгоритм формування уявлення « дуб» шляхом спостережень. 

6. Побудуйте алгоритм формування уявлення « гори» шляхом опису. 

7.Побудуйте алгоритм формування уявлення « ялина» шляхом спостережень. 

8. Побудуйте алгоритм формування уявлення « клен» шляхом спостережень. 

9.Побудуйте алгоритм формування поняття  «Вода» дедуктивним способом. 

10. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Повітря» дедуктивним способом. 

11. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Грунт» дедуктивним способом. 

12. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Повітря» дедуктивним способом. 

13. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Корисні копалини» дедуктивним 

способом. 

14. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Тварини» дедуктивним способом. 

15. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Дерева» індуктивним способом. 

16. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Кущі» індуктивним способом. 

17. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Трав’янисті рослини» індуктивним 

способом. 

18. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Хвойні рослини» індуктивним 

способом. 

19.Побудуйте алгоритм формування поняття  «Листяні рослини» індуктивним 

способом. 

20. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Культурні рослини» індуктивним 

способом. 

21. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Дикі тварини» індуктивним способом. 

22. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Свійські тварини» індуктивним 

способом. 

23. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Комахи» індуктивним способом. 

24. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Риби» індуктивним способом. 

25.Побудуйте алгоритм формування поняття  «Птахи» індуктивним способом. 

26. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Звірі» індуктивним способом. 



27. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Земноводні» індуктивним способом. 

28. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Плазуни» індуктивним способом. 

29.Побудуйте алгоритм формування понять «Рослиноїдні тварини», «М’ясоїдні 

тварини», «Всеїдні», індуктивним способом. 

30. Побудуйте алгоритм формування поняття  «Перелітні птахи» індуктивним 

способом. 

Орієнтовний перелік завдань для другого  практичного завдання: 

31. Складіть  план-конспект дослідницької екскурсії на тему «Прісна водойма. 

Екскурсія на річку Дніпро», визначити мету, місце проведення, маршрут, обладнання  

та завдання для учнів (4 клас). 

32.Складіть план-конспект ілюстративної екскурсії на тему «Які зміни відбуваються в 

природі восени» (3 клас). 

33. Складіть план-конспект узагальнюючого уроку на тему «Що я знаю про природу 

восени?» (3 клас). 

34. Складіть план-конспект уроку засвоєння нових знань на тему «Які рослини занесені 

до Червоної книги України?» (етап сприймання, закріплення і застосування знань, 

(3 клас)). 

35. Складіть план-конспект комбінованого уроку на тему «Як звірі пристосувались до 

життя взимку?» (етап актуалізації знань, мотивації пізнавальної діяльності та 

хвилинка календаря,(3 клас)). 

36.Складіть план-конспект предметного  уроку на тему «Як людина вивчає природу?» 

(етап сприймання, закріплення і застосування знань, 2 клас), передбачивши роботу з 

роздатковий матеріалом. 

37. Складіть план-конспект уроку засвоєння нових знань(етап сприймання нового 

матеріалу та закріплення і застосування знань) на тему »Що таке ланцюг 

живлення?», розкривши методику  проведення практичної роботи  «Складання 

ланцюгів живлення» (3 клас).  

38. Складіть план-конспект узагальнюючого уроку (етап узагальнення і   

систематизації знань) на тему «Що ти знаєш про природу твоєї Батьківщини - 

України? (4 клас) 

39. Складіть план-конспект предметного уроку природознавства на тему «Рослини»( 

етап сприймання нових знань та закріплення і застосування знань(3 клас)). 

Розкрийте особливості підготовки вчителя до предметних уроків із 

природознавства. 

40. Складіть  план-конспект уроку ілюстративної екскурсії на тему «Які зміни 

відбуваються в природі навесні?» (3 клас), визначити мету, місце проведення, 

маршрут, обладнання. 

41. Складіть  план-конспект предметного уроку природознавства на тему» Як 

вимірювати температуру повітря?», розкривши методику  проведення практичної 

роботи (дослідницька лабораторія)   (3 клас). 

42.Складіть план-конспект предметного уроку природознавства на тему 

    «Де в природі міститься вода?», обґрунтуйте  методику дослідів, які проводять під 

час вивчення теми (3 клас). 



43.Складіть план-конспект уроку засвоєння нових знань на тему «Для чого потрібні 

скелет і м’язи?», передбачивши складання правил для збереження постави. (3 клас). 

44.Складіть план-конспект уроку засвоєння нових знань на тему «З чого складається 

травна система?» (етапи сприймання  та осмислення нового матеріалу), 

передбачивши складання правил раціонального харчування (3 клас). 

45.Складіть план-конспект предметного уроку на тему «Які незвичні властивості має 

звичайна вода?» (етап сприймання та закріплення і застосування знань), 

обґрунтувавши методику проведення дослідів» (3клас). 

46.Складіть план-конспект предметного уроку на тему «Які властивості має 

вода?»,(етап сприймання та закріплення і застосування знань),передбачивши 

методику проведення дослідів (3 клас). 

47.Складіть план-конспект дослідницької екскурсії для 4 класу на тему «Як 

орієнтуватись за допомогою компаса?(4 клас), визначити мету, місце проведення, 

маршрут, обладнання  та завдання для учнів (4 клас). 

48.Складіть план-конспект узагальнюючого уроку на тему «Перевір свої досягнення: що 

ти знаєш про план і карту?» (етап узагальнення та систематизації знань). 

49. Складіть план-конспект комбінованого уроку на тему «Які рослини - квіткові?» 

(етап сприймання, застосування знань (3 клас), передбачивши роботу з гербарієм. 

50. Складіть план-конспект предметного уроку та поясніть методику проведення дослідів при 

вивченні теми «Яку будову мають речовини?» (етап сприймання, застосування знань 
(4клас)). 

51.Складіть план-конспект уроку засвоєння нових знань, передбачивши проведення 

практичної роботи при вивченні теми «Які океани та материки є на Землі?»  (етап 

сприймання, застосування знань (4клас)). 

52. Складіть план-конспект предметного  уроку на тему «Як дізнатись більше про 

Україну за допомогою карти?» (етап сприймання, застосування знань (4клас)), 

передбачивши проведення роботи з фізичною картою України. 

53. Складіть план-конспект комбінованого уроку на тему «Чим культурні рослини 

допомагають людям?», врахувавши особливості навчання шестирічних 

першокласників (3клас). 

54. Складіть план-конспект предметного  уроку на тему «На які корисні копалини 

багата українська земля? (4 клас), передбачивши проведення роботи з фізичною 

картою України. 

55. Складіть план-конспект предметного уроку на тему «Які види ґрунтів є в Україні?, 

передбачивши проведення дослідницької лабораторії  (4клас). 

56. Складіть план-конспект комбінованого уроку на тему: «Як розрізняти дерева, кущі, 

трав’янисті рослини?»( етап актуалізації, мотивації опорних знань та хвилинка 

календаря( 3 клас)).  

57. Складіть план-конспект комбінованого уроку на тему « Навіщо людям потрібні 

корисні копалини ?» (3 клас), передбачивши роботу з колекцією корисних копалин. 

58. Складіть план-конспект узагальнюючого уроку на тему: «Що я знаю про погоду та 

природу навесні?»( етап узагальнення та систематизації знань (3 клас)). 

59. Складіть план – конспект проведення навчального проекту «Чому ліси називають 

«Легенями планети?» (4 клас). 



60. Складіть план – конспект проведення навчального проекту «Який материк ти мрієш 

відвідати?» (4 клас). 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно   100-90 

Дуже добре  

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 

 

 

 





7. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання природознавства»  

Разом: 120 год., лекції - 34 год., лабораторні – 6 год, семінарські - 12 год., практичні – 4 год, індивідуальна робота - 16год., 

самостійна робота - 40 год., модульний контроль -8 год.  
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль I I  

Н
аз

в

а м
о

д
у

л
я
 Методика навчання природознавства як наука. Зміст курсу природознавства  в початковій 

школі. 
Формування природничих уявлень і понять. 

Кількість балів 

за модуль 

81бал 54 балів 

Лекції 1 2  3 4  

Теми 

лекцій 

Предмет, завдання, методи 

дослідження методики 
навчання природознавства. 

Зміст навчального матеріалу 

з природознавства. Основні 
принципи відбору і 

послідовність вивчення 

матеріалу в початкових 
класах. 

Державний стандарт початкової 

загальної освіти.  Аналіз навчальних 
програм освітньої галузі  

«Природознавство». 

Характеристика 

природничих уявлень і 
понять. Формування 

природничих уявлень.  

Характеристика  природничих понять.  

Класифікація понять. Зміст і обсяг 
понять. Методика формування понять.  

. 

Формування 

природничих  
понять 

Теми 

лабораторних  

Л.р.№ 1  Спостереження 

уроку «Природознавство» з 
метою ознайомлення з 

принципами добору 

навч.матеріалу. 

    

 

Теми 

семінарських 

занять 

Семінар  № 1. Історія 

розвитку методики навчання 

природознавства. 

  Семінар № 2.  

Методика формування  

прир.уявлень і понять. 

 

 

Теми 

практичних  
робіт 

Пр.роб.№1. 

Аналіз навч.програм 
освітньої галузі  

«Природознавство». 

    

 

 

 

 

Теми 

лабораторних 
робіт 

робіт 

Лабораторна робота  № 1 . 

Спостереження уроку  «Природознавство» з метою ознайомлення з принципами добору 
навчального матеріалу. 

 

   

Модульний 

контроль 

25 балів  25 балів  

Самостійна 
робота   (5 балів)              

 

 (5 балів) .       (5 балів)          

 

 

 

 

 

 

 



Модулі Змістовий модуль Ш Змістовий модуль I У  

Назва модуля Методи навчання природознавства. Матеріальна база навчання природознавства. Форми навчання природознавства. Особливості навчання в мало комплектній школі. 

Кількість балів за 
модуль 

71  бал 122 

Лекції 5 6   9 10 11 12  13 14 15 

Теми 

         лекцій 

Поняття про 

метод.инавч. 
Словесні методи. 

Наочні методи 

навчання. 

Практичні методи 

навчання. 

Метод проектів. 

Матеріальна база 
навчання 

природознавства. 

Основні форми 

орган.навч. 
природоз. 

Основні типи 

уроків.Комб. 
урок. 

Урок засв. 

Нових 
знань. 

Предмет.ур

ок. 
 

Урок-

екскурсія. 

Узагальнур

ок. 
 

Перевір. 

оцінюв. 
ЗНУ учнів. 

Особл. Навч.в 

малокомпл. 
школі.6річ 

 

Позауроч.і 

позакл. 
робота. 

Теми 

лабораторних 

робіт. 

Л.роб. № 2. 

Спостер. уроку   

«Природознавство» 
з метою 

обґрунтування 

вибору вчителем 
методів і прийомів 

навчання. 

       Л.роб. № 3 

Спостер. 
уроку   
«Природозн
авство» з 
метою 
обґрунтуван
ня вибору 
вчителем  
типу урокку 
та вміння 
його 
аналізувати 

   
 
 
 
 

Теми семінарських 

занять 

   Семінар № 3. 

Методи і прийоми 

навчання 
природознавства. 

Семінар 4. 

Організація і 

методика 
проведення 

предметного 

уроку. 

 
 

Семінар 5. 

О

Організація і 
методика 

проведення 

уроку-
екскурсії і 

узагальнюючо

го уроку. 

 

Семінар 6 

осн. форми 

навч. 
природ 

 

     

Теми практичних  

 
робіт 

    П.роб.№ 2 

Складання 
конспекту уроку 

«Я досліджую 

світ» 

       

Поточна к/р 10 балів  10 балів 

Модульний 
контроль 

25 балів 25 балів 

Самостійна робота балів     (5 балів)    

  (5 балів) 

 ( 5 балів)  (5 бали)  ( 5 балів)  (10балів) 

Підсумковий  
 

контроль 

Екзамен (40 балів)  





8. Рекомендовані джерела 

Основна(базова) 
1. Державний стандарт початкової загальної освіти. 

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навч.закл. із навчанням 

української мови. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. – 392ст. 

3. Грущинська І.В. Я досліджую світ. Як спостерігати за природою. Навч. 

посіб.1-4 клас / І.В.  Грущинська – Тернопіль. Навчальна книга: Богдан, 

2019. – 296 с.:і л. 

4. Грущинська І.В.,Хитра З.М., Дробязко І.І. Я досліджую світ. Підручник 

інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти(у 2 

частинах) / І.В Грущинська І.В., З.М. Хитра, І.І.Дробязко– К.: УОВЦ 

«Оріон», 2018. –і л. 

5.  Кукалець, М. В..  Методика викладання природознавства у початковій 

школі: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою 

системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. - 

Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 223 с. 

6. Луцан Н. І. Методика викладання природознавства в початковій школі: 

навч. посібник. / Н. І. Луцан. – Ів.-Франківськ:: Прикарпатський нац. ун-т 

ім. В.Стефаника,, 2012. 

Додаткова: 
1. Грущинська І.В.Я досліджую світ. Робочий зошит (у 2 частинах). , 

Навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти: 

/І.В.Грущинська, З.М.Хитра.- К.УОВЦ «Оріон», 2018.- іл.. 

2. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових классах. 

Навч.посібник. /Т.М. Байбара – 2-ге вид. Київ.: «Веселка», 1998.- с. 334 

3. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 

початковій школі у 2018/2019 році (Додаток до листа Мініістерства освіти і 

науки України від 17.08.2018 №1/9-437, витяг). - С.вкладка 

4. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН України від 19.08.2018 

№1009). - С.вкладка 

5. Глухенька Л.М. Я досліджую світ. Робочий зошит  (у2 

частинах).Навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти: / Л.М Глухенька,К.М.Хомич. -  К.УОВЦ «Оріон», 2019.іл.  

9.Додаткові ресурси: 

1. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс]. – 2018. – 

Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п. 

2. Модельна навчальна програма з Я досліджую світ. І цикл (1-2 класи) 

[Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-

konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-

adaptacijnij-period. 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-adaptacijnij-period
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-adaptacijnij-period
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-adaptacijnij-period


3. Типова освітня програма [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу 

до ресурсу: ://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

 

  





 


