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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта Нормативна 

 Спеціальність 

013 Початкова освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Початкова освіта 

Рік підготовки: 

 5 

Семестр 

Загальна кількість 120 

годин  

 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 40 

самостійної роботи 

студента – 80 

Ступінь: 

магістр 

 16 

Практичні, семінарські 

 24 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 80 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. 

– аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (30 % / 70 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями загальноосвітньої школи 

І ступеня методикою застосування сучасних навчальних технологій 

природничої освіти для подальшого використання в практичній діяльності. 

Завдання курсу:  

- теоретичні: ознайомлення студентів з концептуальними і  теоретичними 

положеннями про сучасні навчальні технології  в ЗОШ І ступеня, формування 

знань щодо моделювання уроків природознавства за різними  навчальними 

технологіями. 

- практичні: формування практичних умінь і навичок  використання 

сучасних навчальних технологій на уроках природознавства в ЗОШ І ступеня. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- знання видів освітніх технологій; 

- знання методів, засобів і прийомів навчання природознавству; основні 

форми організації навчального процесу; 

- вірно визначати природничі поняття та терміни відповідно до 

Державного стандарту початкової освіти; 

-  обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні 

різних змістових ліній освітньої галузі “Природознавство”; 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок 

молодших  школярів; 

- знання особливостей організації диференційованого навчання; 

- знання особливостей організації ігрової діяльності на уроці; 

 

ІІ. Фахові:  

- застосовувати теоретичні і практичні навички, набуті під час 

опанування лекційним матеріалом; 

- проводити уроки природознавства за модульною структурою його 

побудови; 

- застосовувати різноманітні освітні технології під час його проведення 

(тому числі – інтерактивні технології, метод проектів); 

- успішно проводити позакласну роботу з природознавства; 

- моделювати урок за різними технологіями; 

- виробляти навички складання технологічної карти уроку 

природознавства; 

- застосувати диференційовані завдання на різних  етапах уроку; 

- володіти прийомами пізнавальної активізації учнів на уроці.    

 



2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретико-методичні засади викладання освітньої галузі 

«Природознавство» у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі ЗОШ І 

ступеня. 

Тема 2. Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової освіти. 

Технології раннього вивчення природи (за Р.Штейнером, М. 

Монтессорі) 

Кредит 2. Розвивальні та дослідницькі технології навчання 

природознавства у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. Давидовим 

Тема 2. Формування дослідницької поведінки молодших школярів (за 

О. Савенковим). Методика Е. Боно 

Кредит 3. Технології навчання природознавства (авторські 

методики) 

Тема 1. Технологія розвитку творчої особистості за В.О.Сухомлинським, 

Ш.А.Амонашвілі 

Тема 2. Використання ігрових технологій на уроках природознавства. 

Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером  

Тема 3. Технологія «Росток» за Т. О. Пушкарьовою. Педагогіка життєтворчості 

(за І. Г. Єрмаковим) 

Кредит 4. Інноваційні технології навчання природознавства 

Тема 1. Використання технології диференційованого навчання на уроках 

природознавства  

Тема 2. Інтерактивні технології на уроках природознавства. Технологія 

організації навчального співробітництва учнів і вчителів 

Тема 3. Технологія проектного навчання на уроках природознавства 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретико-методичні засади викладання освітньої галузі 

«Природознавство» у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Проблема технологій у 

сучасному освітньому середовищі ЗОШ 

І ступеня 

12 2 2   8 

Тема 2. Попередники сучасних освітніх 

шкіл в історії світової освіти. Технології 

раннього вивчення природи (за 

Р.Штейнером, М. Монтессорі) 

12 2 2   8 



Усього годин за кредитом 1: 24 4 4   16 

Кредит 2. Розвивальні та дослідницькі технології навчання 

природознавства у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Технологія розвивального 

навчання за Д. Ельконіним, В. 

Давидовим 

12 2 2   8 

Тема 2. Формування дослідницької 

поведінки молодших школярів (за 

О. Савенковим). Методика Е. Боно 

10  2   8 

Усього годин за кредитом 2: 22 2 4   16 

Кредит 3. Технології навчання природознавства (авторські 

методики) 

Тема 1. Технологія розвитку творчої 

особистості за В.О.Сухомлинським, 

Ш.А.Амонашвілі 

14 2 4   8 

Тема 2. Використання ігрових 

технологій на уроках природознавства. 

Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером  

12 2 2   8 

Тема 3. Технологія «Росток» за 

Т. О. Пушкарьовою. Педагогіка 

життєтворчості (за І. Г. Єрмаковим) 

8     8 

Усього годин за кредитом 3: 34 4 6   24 

Кредит 4. Інноваційні технології навчання природознавства 

Тема 1. Використання технології 

диференційованого навчання на уроках 

природознавства  

12 2 2   8 

Тема 2. Інтерактивні технології на 

уроках природознавства. Технологія 

організації навчального співробітництва 

учнів і вчителів 

14 2 4   8 

Тема 3. Технологія проектного 

навчання на уроках природознавства 

14 2 4   8 

Усього годин за кредитом 4: 40 6 10   24 

Усього годин: 120 16 24   80 

 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі 

ЗОШ І ступеня 

2 

2. Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової 

освіти. Технології раннього вивчення природи (за 

Р.Штейнером, М. Монтессорі) 

2 



3. Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. 

Давидовим 

2 

6. Формування дослідницької поведінки молодших 

школярів (за О. Савенковим). Методика Е. Боно 

2 

4. Технологія розвитку творчої особистості за 

В.О.Сухомлинським, Ш.А.Амонашвілі 

4 

5. Використання ігрових технологій на уроках 

природознавства. Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером  

2 

7. Використання технології диференційованого навчання на 

уроках природознавства  

2 

8. Інтерактивні технології на уроках природознавства. 

Технологія організації навчального співробітництва учнів 

і вчителів 

4 

9. Технологія проектного навчання на уроках 

природознавства 

4 

Разом: 24 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі 

ЗОШ І ступеня 

8 

2 Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової 

освіти. Технології раннього вивчення природи (за 

Р.Штейнером, М. Монтессорі) 

8 

3 Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. 

Давидовим 

8 

7 Формування дослідницької поведінки молодших 

школярів (за О. Савенковим). Методика Е. Боно 

8 

4 Технологія розвитку творчої особистості за 

В.О.Сухомлинським, Ш.А.Амонашвілі 

8 

5 Використання ігрових технологій на уроках 

природознавства. Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером  

8 

6 Технологія «Росток» за Т. О. Пушкарьовою. Педагогіка 

життєтворчості (за І. Г. Єрмаковим) 

8 

8 Використання технології диференційованого навчання на 

уроках природознавства  

8 

9 Інтерактивні технології на уроках природознавства. 

Технологія організації навчального співробітництва учнів 

і вчителів 

8 

10 Технологія проектного навчання на уроках 

природознавства 

8 

Разом:  80 

 



 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферат 

 

 

10. Методи навчання 

 

Монологічні методи – усний виклад знань шляхом розповіді, лекції, опису, 

пояснення, доповнення, коментарю. Аналіз. Аналогія. Аудіовізуальні засоби. 

Бесіда – 1. Метод навчання, побудований на запитаннях і відповідях; 

застосовується на різних етапах навчання. Функції бесіди: навчальна, 

закріплювальна, узагальнююча, контрольна. За характером пізнавальної 

діяльності: репродуктивна (студент відтворює відомі знання, способи 

діяльності), евристична (відбувається по елементне навчання творчої 

діяльності). 2. Метод психолого-педагогічного дослідження з метою виявлення 

індивідуальних особливостей людини в різних сферах діяльності. Вербальні 

методи – методи, в яких основним засобом навчання є слово: розповідь, бесіда, 

виклад матеріалу, пояснення, лекція. 

Вибір завдання – дидактичний прийом надання учням можливість вибрати 

для виконання одне з кількох завдань за певною ознакою; стимулює 

пізнавальну активність, самооцінку своїх навчальних можливостей. Групова 

робота – форма організації навчання в малих групах на основі співробітництва 

з чітко розподіленими завданнями, об’єднаних спільною навчальною метою; 

сприяє формуванню вмінь співпрацювати, спілкуватися. 

Дискусія в навчанні – 1) метод навчання, який передбачає організацію 

спільної мовної діяльності з метою пошуку ефективного розв’язування певної 

проблеми; 2) один з методів розв’язання суперечливих питань. Опитування – 

складова частина усного контролю якості навчання; здійснюється переважно 

під час фронтальної бесіди; може супроводжуватися індивідуальними 

завданнями. Індивідуалізація заняття – організація навчального процесу з 

урахуванням індивідуальних особливостей студентів з метою створення 

сприятливих умов для реалізації їх пізнавальних можливостей, потреб, 

інтересів. 

Самоосвіта – самостійна діяльність суб’єкта, спрямована на оволодіння 

новими знаннями, уміннями, навичками і вдосконалення набутих, відповідно 

до свідомо поставленої мети. Самостійна робота – діяльність, спрямована на 

оволодіння навчальним матеріалом або його застосування. ІКТ. 

 

11. Методи контролю 

Поточне тестування; оцінювання рівня підготовки до занять; контрольні 

та самостійні роботи, взаємооцінювання, модульна контрольна робота. 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 
 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

400 

Практичні 

заняття 
30 30 30 30 20 20 

 

20 

 

20 20 

 

20 

 
Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 20 40 20 

 КР1 – 20  КР2 – 20 

Усього 100 100 100 100 400 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник. 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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

українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с. 

2. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 1-й 

кл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 112 с. 

3. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1 кл./ І.В. Грущинська. – 

К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.: іл. 

4. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. 

закл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. –К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

5. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 2 кл./ І.В. Грущинська. – 



К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.: іл. 

6. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. 

закл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. –К.: Генеза, 2014. – 176 с. 

7. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. 

закл./ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.: іл. 

8. Автомонов П. П., Автомонова О. О. Оптимальна технологія навчання: 

Методичний посібник,— К., 1996 — 71 с. 

9. Андреева В.Н., Григораш В.В. Настільна книга педагога. Посібник для 

тих, хто хоче бути вчителем-майстром. - X., Вид. група «Основа», 2009.-С. 237-

281 

10. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.— М.: 

Педагогика.— 1989.- 192 с. 

11. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології/ 

О.О.Загубинога, Г.С.Науменко. –Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 314 с. 

12. Даниленко Л. І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності 

в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. — 

2003.- № 3.- С. 70-74. 

13. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 

2004.- 351с. 

14. Дьюи Д. Философия и педагогика. — М., 1999. 

15. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний 

посібник / Укл. О. Пометун, Л. Пироженко.— К.: АПН, 2002. 

16. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность.- Рига: 

Эксперимент, 1999.- 180 с 

17. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена.— 2001.— № 

1. 

18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. – К.: Рад. шк.., 1989. – 189 с. 

19. Олійник Т. О. Розвиток критичного мислення // Педагогічні науки. — 

Суми, 2001. 

20. Павлова Л. Д. Методологічні підходи до проблеми інтерактивної 

педагогічної взаємодії//Управління школою —2006.— № 13. 

21. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці // Педагогічні 

інновації в сучасній школі. — K.: Освіта, 1994.— С. 5-9. 

22. Пехота О. М Освітні технології: Навч.-метод, посіб.— K.: А.С.К., 2001.— 

256 с. 

23. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: навч. посібник / За ред. І. Я. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К.: 

Видавництво АСК, 2003. – 240 с. 



24. Подмазин C. И. Личностно-ориентированное образование: Социально-

философекое исследование. — Запорожье: Просвіта,—2000 — 185 с. 

25. Полат Е. С. Новые педагогические технологии // Помощь учителю. — М., 

1997. 

26. Попова О. В, Ставлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в 

Україні в XX столітті. — X.; ОВС, 2001.- 256 с. 

27. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблеми развития и опыт: 

Пособие для учителя. — К.: Рад. школа, 1988. – 187 с. 

28. Розвиток освітніх систем і технологій — 2000.— № 10 — (Спецвипуск 

«Урок»). 

29. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів 

пед. фак-в. - К.: Абрис, 1997. - 152 с. 50. 

30. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. -

К.: Рад. школа, 1982. - 176 с. 

31.  Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр S, 1997. 

- 256 с. 

32. Стребна О.В., Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці 

роботи початкової школи. – Х.: «Основа», 2007. – 176 с. 

33. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник // А. Нісімчук, О. 

Падалка, О. Шпак.— K.: Просвіта, 2000. 

34.  Сучасні технології навчання // Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої 

школи. – К., 2003. - с. 146-176. 

35. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних педагогічних закладів освіти. - 2-е вид. - Тернопіль: Навчальна 

книга - Богдан, 2003. - 192 с. 

36. Халпери Д. Психология критического мышления.— СПб.: Питер, 2000. 

37. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения.- М.: Изд-во МГУ, 2003.— 416 с. 

38. Хуторской А. В. Технология эвристического обучения // Новые 

технологии.— 1998.-№4. 

39. Хуторской А. Современная дидактика: Учебное пособие для вузов.— 

СПб.: Питер, 2001. 

40. Хуторской А. В. Как обучать творчеству? // Дополнительное 

образование.— 2001.-№ 1.-С. 4-10. 

41. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. - М., 1996. - 132с. 

 

  



Допоміжна 

Періодичне видання журналів: «педагогічна майстерність», «Початкове 

навчання та виховання», «Розкажіть онуку», «Початкова школа», «Початкова 

освіта», «Бібліотечка вчителя початкових класів». 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

навч. посіб. /Т.М.Байбара. — К.: Веселка, 1998. -334 с. 

2. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / І.Бех //Початкова школа. - 

2002. - №5.- С. 5-6. 

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К: Освіта, 

1995. – 365 с. 

4. Богуш А. Методика ознайомлення дітей із довкіллям у дошкільному 

навчальному закладі: [підручник для ВНЗ] / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш. — К.: 

Слово, 2008.— 408 с. 

5. Бондар Л. В. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник 

їх розумового та соціального розвитку: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / 

Л.В.Бондар. - К., 2003. - 204 с. 

6. Борейко JI.H. Сотвори себя: Новые технологии обучения // Нач. школа. - 

1994. -№ 2. -с. 23-25. 

7. Брыкина Н.Т. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

„Окружающий мир”: 1-4 класс / Н.Т.Брыкина, О.Е.Жиренко, Л.П.Барылкина. - 

М.: ВАКО, 2004. - 320 с. 

8. Взаємодія сім'ї і школи у формуванні екологічної компетентності 

школярів: Метод. пос. для вчителя/ автор Л.Д.Руденко. – К.: Педагогічна думка, 

2008. – 32 с. 

9. Владимирова Т.В. Шаг в неизвестность: Методика ознакомления 

дошкольников с явлениями неживой природы / Т.В.Владимирова; [ред. 

И.Я.Гуткович]. - Ульяновск, 2001. - 108 с. 

10. Володарська. Інноваційні технології на уроках громадської освіти. – Х.: 

«Основа», 2008 – 122 с.  

11. Голант Е.Я. Методы обучения в советской школе / Е.Я. Голант. - М.: 

Учпедгиз, 1957. - 152 с.  

12. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1996. 

13. Гуїн С.Ф. Філософія у вихованні дітей як громадян світу / С. Ф. Гуїн // 

Рідна школа. - 2001. - №4. - С. 54. 

14. Державний стандарт початкової загальної освіти, 2011 р.  

15. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Екологическая педагогика и психология. – М.: 

Феникс, 1996. – 476 с.  

16. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / 

І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. - 352 с. 



17. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних 

технологій 1-4 кл. Навчально-методичний посібник. – Харків: «Основа», 2007 – 

157 с.  

18. Дудина М.Н. Философия в классе: Урок-диалог / М.Н. Дудина. — 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1995. – 192 с. 

19. Дусавицький О. Сучасна школа в системі розвивального навчання // 

Шкільний світ. — 2003. - № 4. - с. 2-3. 

20. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи; [ред. Ю. С. 

Рассказова]. - М.: Лабиринт, 1999. - 192 с. 

21. Захарова Г. Розвивальне навчання: досвід впровадження в школах 

України // Поч. школа. — 2000. - № 1. — с. 10-12. 

22. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А. Зимняя. - 

Ростов-н/Д.: Изд-во «Феникс», 1997. - 480 с.  

23. Іванішена С. Форми і методи інтерактивного навчання / С.Іванішена // 

Поч. шк. - 2006. - №3. - С. 9-11. 

24. Ільченко В.Р. Інтеграція змісту освіти як основа розвитку 

інтегративного мислення молодших школярів / В.Р.Ільченко// Розвиток 

мислення молодших школярів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 

1996. - С. 4-7. 

25. Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства: 

навч. метод, посіб. / [укладачі О.О.Ліннік, Н.І.Черв’якова]. - Луганськ: Альма-

матер, 2006. - 85 с. 

26. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования / 

П.Ф.Каптерев // Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1982. 

27. Карпова Г.А. Твоя красная книга. Растительный и животный мир Азово-

Черноморского региона Украины/ Институт экологии НЭЦУ/  - К., 2000. – 20 с.   

28. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.Ф.Козина, Е.Н.Степанян. — М.: Академия, 

2004. — 496 с. 

29. Крисаченко Н.С. Екологічна культура: Теорія і практика: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 349 с.  

30. Кукушин B.C. Современные педагогические технологии Начальная 

школа: пособие для учителя / В. С. Кукушин. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. — 

448 с 

31. Лінник О.О. Творче проектування в організації життєдіяльності 

шестирічок: навч.-метод, посіб. / О.О. Ліннік. - Луганськ: Альма-матер, 2005. — 

178 с. 

32. Лопатина А. 600 творческих игр для больших и маленьких /А.Лопатіна, 

М.Скребцова. - М.: ООО «Книжный Дом Локус» 2002. - 320 с. 



33. Лопатина А. Начала мудрости: 50 уроков о добрых качествах / 

А.Лопатіна, М.Скребцова. - М.: ООО «Книжный Дом Локус», 2002.-320 с. 

34. Любаров Ю.Й. Моє улюблене місто Миколаїв: Книга для учнів 

початкових класів. – Миколаїв:  «Евро - Прес», 2007 – 48 с.  

35. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных 

классах: учеб. пособие для студентов факультетов педагогики и методики 

начального образования педвузов / А.В.Миронов. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 360 с. 

36. Нарочна Л.К. Методика викладання природознавства / Л.К. Нарочна, 

Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. - К.: Вища школа, 1990. - 302 с. 

37. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения 

квалификации пед. кадров / [Е.С.Полат, М.Ю.Петров; ред. Е.С.Полат]. - М.: 

Изд. центр «Академия», 2001. - 272 с. 

38. Носенко Е.Л. Картина світу як інтегруючий і гуманізуючий фактор у 

змісті освіти / Е. JI. Косенко // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1. - С. 22-30. 

39. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / [О.М.Пєхота, А.В. Кіктенко, 

О.М. Любарська; заг. ред. О.М.Пєхоти]. - К.: А.С.К., 2003.-255 с. 

40. Пакулова В.М. Методика преподавания природоведения: учеб. для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и методика нач. обучения» / В.М. 

Пакулова, В.И. Кузнецова. - М.: Посвещение, 1990. — 192 с. 

41. Педагогическая энциклопедия. – М.: Сов. Энциклопедия, 1978: 4 тома. 

42. Педагогічні умови впровадження інформаційних технологій навчання у 

початковій школі // Інформатизація середньої освіти. – К., 2003. - С. 170-177. 

43. Петерсон Л.Г. «Традиционная» школа развивающего обучения // 

Школьные технологии. - 2003. - № 4. - с. 17-23. 

44. Пилипчук В.В. Інтерактивне навчання - важливий чинник розвитку 

педагогічної творчості / В.В. Пилипчук // Педагогічна творчість, майстерність, 

професіоналізм: Проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-

викладача: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. — К.: НПУ, 2005. - С. 126-128. 

45. Пометун O.І. Активні та інтерактивні методи навчання: до питання про 

диференціацію понять / О.І. Пометун. - 2004 - С. 10-15. 

46. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. 

Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.С.К., 2003. - 192 с. 

47. Проценко Г., Суховірський О. Використання інформаційних технологій 

у початковій школі // Початкова освіта. — 2003. - № 38. — Жовтень. 

48. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: деякі нотатки про 

сьогодення// Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської 

молоді в креативному освітньому соціумі. 16-17 жовтня 2008 р. Збірник 



матеріалів наук. практ. конф. Кол. Авт. – Суми: ВАТ “Сумська друкарня” – 

2008. – С. 6-21. 

49. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: теоретико-дидактичний 

аспект: Монографія. – Миколаїв, Вид. “Ольвія”, 2009. – Кн. 1. – 561 с. 

50. Римар Л.М., Бардакова Ю.Є. Дидактична мозаїка: цікаве довкілля – Х.: 

«Основа», 2005. – 128 с. 

51. Савенков А.И. Маленький исследователь: как научить младшего 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і 

технологія природничої освіти» складена Січко І.О. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес вивчення теорії і 

технологій навчання природознавства майбутніми вчителями ЗОШ І ступеня. 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до спеціальності; загальна педагогіка; 

основи педагогічної творчості; психологія (вікова); теорія та методика 

виховання; основи екології; основи природознавства; методики викладання 

освітніх галузей тощо. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. Теоретико-методичні засади викладання освітньої галузі 

«Природознавство» у загальноосвітній школі І ступеня 

Кредит 2. Розвивальні та дослідницькі технології навчання 

природознавства у загальноосвітній школі І ступеня 

Кредит 3. Технології навчання природознавства (авторські 

методики) 

Кредит 4. Інноваційні технології навчання природознавства 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями загальноосвітньої школи 

І ступеня методикою застосування сучасних навчальних технологій 

природничої освіти для подальшого використання в практичній  

діяльності 

Завдання курсу: 

- теоретичні: ознайомлення студентів з концептуальними і  теоретичними 

положеннями про сучасні навчальні технології  в ЗОШ І ступеня, формування 

знань щодо моделювання уроків природознавства за різними  навчальними 

технологіями. 

- практичні: формування практичних умінь і навичок  використання 

сучасних навчальних технологій на уроках природознавства в ЗОШ І ступеня. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- знання видів освітніх технологій; 

- знання методів, засобів і прийомів навчання природознавству; основні 

форми організації навчального процесу; 

- вірно визначати природничі поняття та терміни відповідно до 

Державного стандарту початкової освіти; 

-  обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні 

різних змістових ліній освітньої галузі “Природознавство”; 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 



- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок 

молодших  школярів; 

- знання особливостей організації диференційованого навчання; 

- знання особливостей організації ігрової діяльності на уроці; 

 

ІІ. Фахові:  

- застосовувати теоретичні і практичні навички, набуті під час 

опанування лекційним матеріалом; 

- проводити уроки природознавства за модульною структурою його 

побудови; 

- застосовувати різноманітні освітні технології під час його проведення 

(тому числі – інтерактивні технології, метод проектів); 

- успішно проводити позакласну роботу з природознавства; 

- моделювати урок за різними технологіями; 

- виробляти навички складання технологічної карти уроку 

природознавства; 

- застосувати диференційовані завдання на різних  етапах уроку; 

- володіти прийомами пізнавальної активізації учнів на уроці.    

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Теоретико-методичні засади викладання освітньої галузі 

«Природознавство» у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі ЗОШ І 

ступеня. 

Тема 2. Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової освіти. 

Технології раннього вивчення природи (за Р.Штейнером, М. 

Монтессорі) 

Кредит 2. Розвивальні та дослідницькі технології навчання 

природознавства у загальноосвітній школі І ступеня 

Тема 1. Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. Давидовим 

Тема 2. Формування дослідницької поведінки молодших школярів (за 

О. Савенковим). Методика Е. Боно 

Кредит 3. Технології навчання природознавства (авторські 

методики) 

Тема 1. Технологія розвитку творчої особистості за В.О.Сухомлинським, 

Ш.А.Амонашвілі 

Тема 2. Використання ігрових технологій на уроках природознавства. 

Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером  

Тема 3. Технологія «Росток» за Т. О. Пушкарьовою. Педагогіка життєтворчості 

(за І. Г. Єрмаковим) 

Кредит 4. Інноваційні технології навчання природознавства 



Тема 1. Використання технології диференційованого навчання на уроках 

природознавства  

Тема 2. Інтерактивні технології на уроках природознавства. Технологія 

організації навчального співробітництва учнів і вчителів 

Тема 3. Технологія проектного навчання на уроках природознавства 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

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

українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с. 

2. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 

1-й кл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 112 с. 

3. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1 кл./ І.В. Грущинська. 

– К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.: іл. 

4. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. 

навч. закл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. –К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

5. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 2 кл./ І.В. Грущинська. 

– К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.: іл. 

6. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. 

навч. закл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. –К.: Генеза, 2014. – 176 с. 
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навч. закл./ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.: іл. 

8. Автомонов П. П., Автомонова О. О. Оптимальна технологія навчання: 

Методичний посібник,— К., 1996 — 71 с. 

9. Андреева В.Н., Григораш В.В. Настільна книга педагога. Посібник для 

тих, хто хоче бути вчителем-майстром. - X.: Вид. група «Основа», 2009.-С. 237-

281 

10. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.— М.: 

Педагогика.— 1989.- 192 с. 

11. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології/ 

О.О.Загубинога, Г.С.Науменко. –Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 314 с. 

12. Даниленко Л. І. Управління процесом здійснення інноваційної 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: Засоби діагностики якості 

вищої освіти визначають стандартизовані методики, які призначені для 

кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей. 

Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення 

відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти і 

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у галузі освіти і науки. 

 

  



Матеріал до лекційних занять 

 

Лекція 1. 

Тема. Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі початкової 

школи. Використання новітніх технологій навчання природознавства в 

початковій школі 

Мета.  Орієнтуватися в сучасних педагогічних та навчальних технологіях. 

План 

1. Розвиток педагогічних технологій в історії дидактики. 

2. Сучасні педагогічні та навчальні технології. 

3. Роль і місце інтерактивних методів навчання на уроках з природознавства у 

початкових класах. 

4. Форми організації інтерактивних методів навчання під час уроків з 

природознавства. 

Література 

1. Барська Г., Стєпанян О. Інтерактивний урок // Початкова освіта. Методичний 

порадник. Випуск 8. – 2006. - №44. 

2. Баханов К. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: 

Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. 

3. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. 

Падалка О. та ін.. Педагогічні технології. – К.: Українська енциклопедія, 1999. 

4. Пироженко Л., Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, 

практика, досвід. – К., 2002. 

5. Химинець В.В, Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Ужгород, 2008. – 

344с. 

Запитання. 

1.Охарактеризуйте головні ознаки педагогічної технології. 

2. Дайте визначення інтерактивних технологій навчання. 



3. Перелічіть методи інтерактивного навчання. 

 

Лекція 2 

Тема. Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової освіти. 

Технології раннього вивчення природи (за Р.Штейнером, М. Монтессорі) 

 

Мета.  Орієнтуватися в сучасних педагогічних та навчальних технологіях. 

План  

1.  Загальна  характеристика  понять:  „технологія”, „педагогічні 

технології” та „навчальні технології”.   

2.  Класифікація педагогічних технологій.   

3. Умови  ефективності  застосування сучасних  технологій  у процесі 

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

  

Література  

Основна   

1.  Байбара  Т.М.  Методика  навчання  природознавства  в  

початкових класах: навч. посіб. [для вчителів почат. класів і студ. пед.  

ф-тів] / Тетяна Миколаївна Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 246 с.   

2.  Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова  

школа. – 2011. – №7. – С. 1-19.  

3.  Енциклопедія  освіти  /  Акад.  пед.  наук  України  [головний  

ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.   

4.  Коваль  Л.  Професійна  підготовка  майбутніх  учителів  у  

контексті розвитку сучасної початкової освіти: технологічний підхід:  

монографія  /  Людмила  Коваль.  –  Донецьк:  ЛАНДОН-ХХІ,  2011.  –  

330 с.   

5.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – 226 с.   

6.  Крамаренко  А.  Методика  викладання  освітньої  галузі  

„Людина і світ”: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму  

підготовки  6.010102  „Початкова  освіта”]  /  Алла  Крамаренко.  –  [2-е  

вид., перероб. і допов.].  –  Донецьк:  вид-во  „Ноулідж”  (донецьке  

відділення), 2010. – 394 с.   

  

Додаткова   

1.  Баханов К.  Що  таке  технологія  навчання  /  К. Баханов  //  

Шлях освіти. – 1999. – № 3. – С. 23–25.   

2.  Біда О.А.  Інноваційні  технології  в початковій  природничій  

освіті  //  Підготовка  майбутніх  учителів  початкової  школи  до  

професійної  діяльності  в  умовах  інноваційного  освітнього  простору  /  

О.А. Біда  //  Матеріали  Всеукр.  наук.  конф.  [Навчання,  виховання.  



розвиток] (6-7 квіт. 2009 р., м. Бердянськ). – Бердянськ: БДПУ, 2009. –  

С. 22.  

3.  Біда О.А.  Підготовка  майбутніх  учителів  до  здійснення  

природознавчої освіти у початковій школі : теоретико-методологічні  

засади : [монографія] / О.А. Біда. – К. : Наук. світ, 2002. – 322с.  

4.  Буркова Л. Технології в освіті / Л. Буркова // Рідна школа. –  

2001. – № 2. – С. 18–19.   

5.  Зязюн І. Філософські проекції освіти й освітніх технологій /  

І. Зязюн // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 9–14.   

6. Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність /  

І.А. Зязюн  //  Неперервна  професійна  освіта:  теорія  і  практика. –  

2001. – Вип. 1. – С. 73–85.  

7.  Крамаренко А.М. Вища освіта України: проблеми та напрями  

модернізації  / А.М. Крамаренко  //  Педагогіка  і  психологія  

формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць /  

Ред. Кол. Т.І. Сущенко  (відп.  Ред.)  та  ін.  –  Вип.  8  (61).  –  Запоріжжя,  

2010. – С.255-263.  

8.  Крамаренко А.М.  Підготовка  майбутніх  фахівців  початкової  

освіти  в  умовах  сьогодення  / А.М. Крамаренко  //  Матеріали  

Міжнарод. наук.-практ. конф. [„Психологія та педагогіка: теоретичні  

та методологічні проблеми сучасної освіти ”], (Львів, 5 трав. 2012 р.). –  

Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 61-63.   

9.  Куркин Е.Б. Технология образования – требование времени /  

Е.Б. Куркин // Школьные технологии. – 2007. – № 1. – С. 23–33.  

10. Савченко О. Я.  Шкільна  освіта  як  замовник  підготовки  

майбутнього  вчителя  /  О. Я. Савченко  //  Рідна  школа. –  2007. –  

№ 5. – С. 5–8. 

 

Лекція 3. 

Тема. Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. Давидовим  

 

Мета.  Орієнтуватися в технологіях розвивального навчання. 

План 

1.  Проблемне  навчання  як  засіб  формування  активної  і  

творчої особистості молодшого школяра.   

2.  Особливості  організації  проблемного  навчання  на  

предметних уроках природознавства.   

3.  Пошукові  завдання  як  невід’ємна  складова  технології  

проблемного навчання при викладанні природознавства молодшим  

школярам.  

4.  Конструювання уроків природознавства з використанням  

технології проблемного навчання.  

  



Література 

Основна 

1.  Байбара  Т.М.  Бесіда  в  процесі  навчання  природознавства/  

Т.М. Байбара // Початкова школа. – 1999. – №4. – С. 20-22.   

2.  Дичківська  І.М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  

посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С. 56-72.   

3.  Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор- 

укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група „Основа”, 2010. – С. 20-30.   

4.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С. 59-78.   

5.  Кудрявцев  Т.В.  Проблемне  навчання:  джерела,  сутність,  

перспективи / Т.В. Кудрявцев. – М.: Знання, 1991. – 80 с.  

6.   Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: навч.  

посіб.  /  За  заг.  ред  С.П.  Бондар.  –  Рівне:  Редакційно-видавничий  

центр  „Тетіс”  Міжнародного  університету  „РЕГІ”  імені  академіка  

Степана Дем‘янчука. – 2003. – 200 с.  

  

Додаткова 

1.  Калошин В.Ф. Проблемне навчання – перспективний напрям  

формування  творчих  здібностей  учнів  /  В.Ф.  Калошин  //  

Управління школою. – 2008. – № 16. – С. 2-4.      

2.  Князева Т. Використання методів проблемного навчання на  

уроках природознавства / Т. Князева // Початкова школа. – 2002. –  

№ 2. – С. 35-36.   

3.  Медведюк  О.  Проблемно-пошукові ситуації на уроках як  

мотиваційний компонент / О. Медведюк //Початкова школа. – 2007. –  

№4. – С. 5-7.   

4.  Мелькунова О.  Розвиток  пізнавальної  активності  дитини  

шляхом впровадження інноваційних технологій / Олена Мелькунова //  

Початкова школа. – 2012. – №1,№3. – С. 12-15, С. 23-25.  

5.  Селевко  Г.К.  Образовательные  технологии:  учеб.  пособ.  –  

М: Народное образование, 1998. – 256 с.  

 

 

Лекція 4. 

Тема. Технологія розвитку творчої особистості за В.О.Сухомлинським, 

Ш.А.Амонашвілі 

 

Мета.  Орієнтуватися в технологіях розвитку творчої особистості. 

План 

1. Людиноформуючий  фактор  як  основа  гуманістично  

зорієнтованого  підходу  у  навчанні  природознавства  молодших  

школярів.  



2. Технологія розвитку творчої особистості за В.О.Сухомлинським.  

3. Гуманістична технологія розвитку особистості за Ш.А.Амонашвілі 

  

Література 

Основна 

1.  Крамаренко  А.М.  Гуманістично  зорієнтована  підготовка  

майбутніх  учителів  початкової  школи:  монографія  /  Алла  

Крамаренко. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – С. 30-50.   

2.   Національна  доктрина  розвитку  освіти  України  у  

ХХІ столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 16 с.  

3.  Національна  програма  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  в  

Україні // Освіта України. – № 94. – 2004. – 3 грудня.  

4.   Українська  педагогіка  в  персоналіях: У 2 кн.: навч.  посіб./  За  

ред. О.В. Сухомлинської. – Кн. 1. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.  

5.  Українська  педагогіка  в  персоналіях:  У  2  кн.:  навч.  посіб.  /  За  

ред. О.В. Сухомлинської. – Кн. 2. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.  

6.  Ушинський  К.Д.  Вибрані  педагогічні  твори:  В  2-х  т./  

К.Д. Ушинський. – Т. 2. – Пер. з рос. / Редкол.: В. М. Столєтов та ін. –  

К.: Радянська школа, 1983. – 359 с.   

  

Додаткова  

1.  Коменский Я.А.  Великая  дидактика  //Избранные  

педагогические сочинения /Я.А. Коменский. – Л.-М., 1955. – С. 277- 

398.  

2.  Концепція  екологічної  освіти  в  Україні  //Директор  школи.  –  

2002. – №16. – С. 20-29.  

3.  Крамаренко А.М.  Ідеї  гуманізму в науці й освіті : історія та  

сучасні  технології  / А.М. Крамаренко  //  Педагогіка  і  психологія  

формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук.  

праць / Ред. кол. Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. –  Вип. 42.  –  Київ- 

Запоріжжя, 2007. – С. 233–239.  

4.  Пустовіт  Г.П.  Теоретико-методичні  основи  екологічної  

освіти  і  виховання  учнів  1-9  класів  у  позашкільних  навчальних  

закладах /Г.П. Пустовіт. – Київ-Луганськ: Альма-матер, 2004. – 540 с.  

5.  Сухомлинський В.О.  Серце  віддаю  дітям  /  

В.О. Сухомлинський//  Вибрані  твори:  В  5-ти  т.  –  К.,  1977.  –  Т.  3.  –  

С. 5-282.  

6.  Тарасенко Г.С.  Взаємозв’язок  естетичної  та  екологічної  

підготовки  вчителя  в  системі  професійної  освіти  /Г.С. Тарасенко.  –  

Черкаси: Вертикаль, 2006. – 308 с.  

 

 

Лекція 5. 

Тема. Використання ігрових технологій на уроках природознавства. 

Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером. 



 

План 

1.  Ігрова технологія як результат високої творчої активності  

педагога.  

2.  Класифікація ігор в системі активного навчання.  

3.  Сутність  ігрової  навчальної  технології  ознайомлення  

молодших школярів з об’єктами природи.  

4. Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером. 

  

Література 

Основна 

1.  Дичківська  І.М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  

посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С. 56-72.   

2.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С. 111-121.   

3.  Освітні  технології:  навч.-метод.  посіб.  /  О.М.  Пєхота,  

А.З. Кіктенко, О.М. Любарська; за ред. О.М Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. –  

256 с.  

4.  Селевко  Г.К.  Образовательные  технологии:  учеб.  пособ.  /  

Г.К. Селевко. – М: Народное образование, 1998. – 256 с.  

5.  Щербань  П.М.  Навчально-педагогічні  ігри:  навч.  посіб.  для  

вузів / П.М. Щербань. – К.: Вища школа, 1993. – 120 с.  

  

Додаткова 

1.  Борщ О.  Впровадження  змісту  ігрового  навчання  в  

педагогічну практику / Олена Борщ // Початкова школа. – 2011. –  

№ 7. – С. 39-41.  

2.  Вакарчук Н.  Ігри-подорожі в початковій школі / Наталія  

Вакарчук // Початкова школа. – 2002. – №№ 3,4. – С. 53-56.  

3.  Драпей Т.  Використання  сюжетно-рольової  гри  на  уроках  

природознавства  /  Тетяна  Драпей  //  Початкова  школа.  –  2000.  –  

№10. – С. 37-39.   

4.  Кудикіна Н.В.  Ігрова  діяльність  молодших  школярів  у  

позаурочному  навчально-виховному  процесі:  монографія  /  

Н.В.Кудикіна. – К. : КМПУ, 2003. – 272 с.  

 

Лекція 6. 

Тема. Використання технології диференційованого навчання на уроках 

природознавства 

 

Мета.  Орієнтуватися в сучасних педагогічних та навчальних технологіях. 

План 

1.  Вимоги  до  організації  диференційованого  навчання  на  



уроках природознавства в початковій школі.   

2.  Способи  і  прийоми  диференціації  завдань  у  процесі  

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

3.  Структура  уроку  природознавства  з  елементами  

технології диференційованого навчання.   

 

Література 

Основна 

1.  Байбара  Т.М.  Методика  навчання  природознавства  в  

початкових класах: навч. посіб. [для вчит. почат. класів і студ. пед. ф- 

тів] / Т.М. Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 246 с.  

2.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С. 59-78.   

  

Додаткова 

1.  Байбара  Т.М.  Диференційовані  завдання  на  уроках  з  

природознавства / Т.М. Байбара // Початкова школа. – 1991. – №11. –  

С. 33-36.  

2.  Біда О.А. Підготовка студентів до здійснення диференціації  

на  уроках  природознавства  в  початкових  класах  /  О.А. Біда  //  

Наукові  записки  Тернопільського  педагогічного  університету  імені  

Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 2. –  

С.120-126.  

3.  Логачевська С. Тестові завдання з питань внутрішньо класної  

диференціації / Світлана Логачевська // Початкова школа. – 2012. –  

№4. – С. 9-13.  

4.  Нечипоренко О. Диференціація – одна з форм інноваційних  

технологій  (з  досвіду  роботи)/  Олена  Нечипоренко//  Початкова  

школа. – 2011. – №5. – С. 21-24.  

5.  Стадник Л. Технологія розробки тестових завдань/ Людмила  

Стадник // Початкова школа. – 2010. – №10. – С. 39-41.  

 

 

Лекція 7. 

Тема. Інтерактивні технології на уроках природознавства. Технологія 

організації навчального співробітництва учнів і вчителів 

 

Мета.  Орієнтуватися в сучасних педагогічних та навчальних технологіях. 

План 

1.  Інтерактивні  методи  на  уроках  природознавства:  

сутність та застосування.  

2.  Структура  і  методика  інтерактивного  уроку  з  



природознавства.   

3.  Розробка  уроків  природознавства  з  використанням  

інтерактивних методів навчання.   

  

Література 

Основна 

1.  Біда О.А.  Інтерактивні  технології  навчання  в  початковій  

школі: навч. посіб. / О.А. Біда. – Умань: РВЦ „Софія”. – 2007. – 212 с.   

2.  Зайченко  І.В.  Педагогіка:  навч.  посіб.  [для  студ.  вищ.  навч.  

закл.] / Зайченко І.В. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с.  

3.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – 226 с.   

4.  Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи  

до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методологічні  

аспекти : [монографія] / О.А. Комар. – Умань : РВЦ „Софія ”, 2008. –  

332 с.  

5.  Островерхова  Н.  Аналіз  уроку:  концепції,  методики,  

технології / Островерхова Н. – К., 2003. – 351 с.   

6.  Педагогічний  словник  [уклад.  М.Д. Ярмаченко].  –  К.:  

Педагогічна думка, 2001. – 514 с.  

7.  Підготовка  майбутнього  вчителя  до  впровадження  

педагогічних  технологій:  навч.  посіб.  /  За  ред.  І.А. Зязюна,  

О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.   

8.  Пометун  О.І.  Сучасний  урок.  Інтерактивні  технологій  

навчання:  навч.  посіб.  /О.І.  Пометун,  Л.В.  Пироженко.  –  К.:  Вид.  

А.С.К., 2003. – 192 с.  

9.  Фіцула  М.М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч.  

закл.] / Фіцула М.М. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.  

10. Ягупов  В.В.  Педагогіка:  навч.  посіб.  [для  студ.  вищ.  навч.  

закл.] / Ягупов В.В. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.   

  

 

Додаткова  

1.  Біда О. Структура і методика інтерактивного уроку / О. Біда //  

Початкова школа. – 2007. – №7. – С. 17-19.  

2.  Біда О.А.  Інтерактивні  технології  навчання  в  початковій  

школі: навч. посіб. / О.А. Біда. – Умань: РВЦ „Софія”. – 2007. – 212 с.   

3.  Вербицька  О.  Інтерактивні  методи  навчання  предметів  

природничого циклу / О. Вербицька // Початкова школа. – 2007. –  

№6. – С. 25-27.  

4.  Дума О. Інтерактивні методи навчання у початковій школі /  

Ольга Дума // Початкова школа. – 2012. – №7. – С. 44.  

5.  Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи  

до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методологічні  



аспекти : монографія / О.А. Комар. – Умань : РВЦ „Софія ”, 2008. –  

332 с.  

 

 

Лекція 8. 

Тема. Технологія проектного навчання на уроках природознавства 

 

Мета.  Орієнтуватися в сучасних педагогічних та навчальних технологіях. 

План 

1.  Метод  проектів  як  спосіб  підвищення  готовності  

майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності.   

2.  Становлення технології проектної діяльності в сучасному  

освітньому просторі.  

3.  Використання  технології  проектної  діяльності  при  

ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи.  

  

Література 

Основна 

1.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С. 101-111.   

2.  Онопрієнко  О.  Метод  проектів  у  початковій  школі  /  

О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.   

3.  Сохань Л. Життєве проектування: концепція і психологічний  

механізм / Л. Сохань, І. Єрмаков // Метод проектів: традиції,  

перспективи,  життєві  результати:  практ.-зорієнт.  зб.  –  К.:  

„Департамент”, 2003. – С. 262-275.  

4.  Степанюк К.І. Технологія проектування в початковій школі:  

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки  

6.010102 „Початкова освіта”] / Катерина Іванівна Степанюк. – Донецьк:  

ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 152 с.  

  

Додаткова 

1.  Башинська  Т.  Проектувальна  діяльність  –  основа  взаємодії  

вчителя та учнів / Т. Башинська // Початкова школа. – 2003. – № 6. –  

С. 59-62.   

2.  Гнатишина С. Формування екологічної культури молодшого  

школяра  на  основі  використання  методу  проектів  /  Світлана  

Гнатишина // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 35-39.  

3.  Гулько О. Формування пропедевтики хімічних знань в учнів  

початкової школи у процесі проектної діяльності / Олеся Гулько//  

Початкова школа. – 2012. – №7. – С. 61-62.  

 4.  Землянская  Е.Н.  Учебные  проекты  младших  школьников  /  

Е.Н. Землянская // Начальная школа. – 2005. – №9. – С. 55-58.   



5.  Ковальова В.  Стежинками  зимових  свят  (Дослідницько- 

пошуковий проект)/ Вікторія Ковальова// Початкова школа. – 2011. –  

№1. – С. 27-31.  

6.  Кудрявченко С. Використання методу метаплану на уроках в  

початковій школі / С. Кудрявченко // Початкова школа. – 2009. –  

№4. – С. 4-6.  

7.  Левандовська  А.  Ластівка  сільська.  Дослідницько-пошуковий  

міжпредметний проект. 2 клас / Алла Левандовська, Оксана Божко //  

Початкова освіта. – 2008. – №4. – С. 8-11.  

8.  Липка С.  Екологічний  колективний  проект  „Пташине  

містечко”/  Світлана  Липка  //  Початкова  школа.–  2012.  –  №10.  –  

С. 63-64.  

9.  Мариновська  О. Я.  Формування  готовності  вчителів  до  

проектно-впроваджувальної  діяльності:  теорія  і  практика:  

[монографія]  /  Оксана  Яківна  Мариновська.  –  Івано-Франківськ:  

Симфонія-форте; Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.   

10. Микитюк О. Проектний урок у 2 класі / Олена Микитюк //  

Початкова школа. – 2011. – №1. – С. 17-20.  

11. Цимбалару А. До поняття „проектно-технологічна діяльність  

учителя”/  Анжеліка  Цимбалару  //  Рідна  школа.  –  2008.  –  №1-2.  –   

С. 8-10. 

 

 

 

 

  



Матеріали до практичних занять 

Практичне заняття № 1 

Тема. Проблема технологій у сучасному освітньому середовищі ЗОШ І 

ступеня 

План 

1.  Характеристика поняття „технологія навчання”.   

2.  Становлення  та  розвиток технологій навчання у вітчизняній практиці.   

3.  Структурні  компоненти,  які  складають  основу  

педагогічної  технології  при  ознайомленні  молодших  школярів  з  

об’єктами природи.   

4.  Підходи  до  класифікації  педагогічних технологій різних авторів.   

5.  Технологія встановлення  молодшими школярами взаємозв’язків між 

об’єктами живої та неживої природи.   

6.  Поняття  „інновація”  у  педагогіці  та  методиці  навчання  

освітньої галузі „Природознавство”.   

7.  Інноваційні  технології  на  уроках  природознавства  в  

початковій школі як різновид сучасних технологій.   

 

Література  

1.  Гаврилюк  О.  Нові  технології  навчання:  ефективний  шлях  

забезпечення  високої  кваліфікації  спеціалістів  /  О.  Гаврилюк  //  

Рідна школа. – 1998. – С. 68-76.  

2.  Дичківська  І.М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  

посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С. 56-72.   

3.  Овчарук  О.  Основні  напрями  інноваційних  процесів  у  

початковій  освіті  європейських  країн  /  О.  Овчарук  //  Шлях  освіти.  –  

1999. – № 2. – С.19–20.  

4.  Підготовка  майбутнього  вчителя  до  впровадження  

педагогічних  технологій:  навч.  посіб.  /  О.М. Пєхота  та  ін.  [за  ред.  

І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти]. – К. : Вид-во А. С. К., 2003. – 240 с.  

5.  Селевко  Г.К.  Образовательные  технологии:  учеб.  пособ.  /  

Г.К. Селевко. – М: Народное образование, 1998. – 256 с.  

    

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначте, які технології належать до інноваційних, результати  

узагальніть у схемі поданій нижче.   

 

 

 

 

 

Інноваційні 

технології 



 

 

 

2. Укладіть термінологічний словничок „Інноваційні технології в  

початковій школі” (10-12 позицій).  

3. Складіть  порівняльну  таблицю  Державних  стандартів  

початкової загальної освіти 2005 р. (освітня галузь „Людина і  

світ”) та 2011 р. (освітня галузь „Природознавство”).   

Державні стандарти   2005 р. 2011 р. 

Назва освітньої галузі    

Назви та кількість  

змістових ліній 

  

Кількість годин на  

тиждень   

  

Предмети, якими  

реалізується освітня галузь 

  

 

   

Контрольні питання 

1.  Визначення  поняття  „інновація”  в  науковій  педагогічній  

літературі.  

2.  Варіанти використання інноваційних технологій у процесі  

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

3.  Основні  вимоги  до  дидактичного  матеріалу  у  процесі  

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.  

4.  Сучасні  технології  при  вивченні  природознавства:  

практичний аспект.   
 

Практичне заняття № 2 

Тема. Попередники сучасних освітніх шкіл в історії світової освіти. 

Технології раннього вивчення природи (за Р.Штейнером, М. Монтессорі) 

 

План 

1.  Загальна характеристика понять: „технологія”, „педагогічні  

технології” та „навчальні технології”.   

2.   Класифікація педагогічних технологій.   

3.   Умови  ефективності  застосування  сучасних  технологій  у  

процесі ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

  

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Виберіть  правильний  варіант  взаємозв'язку  понять:  „освітні  

технології”,  „педагогічні  технології”,  „технології  навчання”,  

„педагогічна техніка” від загального до конкретного:  



−  педагогічні  технології  (ПТ)  →  освітні  технології  (ОТ)  →  

педагогічна техніка (ПТ-ка) → технології навчання (ТН);  

−  технології  навчання  (ТН)  → педагогічна техніка (ПТ-ка)  →  

освітні технології (ОТ) → педагогічні технології (ПТ);  

−  освітні  технології  (ОТ)  →  педагогічні  технології  (ПТ)  →  

технології навчання (ТН) → педагогічна техніка (ПТ-ка);  

−  педагогічна техніка (ПТ-ка)  → технології  навчання  (ТН) →  

педагогічні технології (ПТ) → освітні технології (ОТ).  

2. Виберіть  варіант  найбільш  повного  визначення  поняття  

„педагогічна технологія”:   

−  цільова,  відносно  завершена  сукупність  взаємозалежних  

циклів  навчальної,  виховної  та  розвивальної  взаємодії  викладача  

(вчителя) і студентів (учнів);  

−  продумана  у  всіх  деталях  модель  педагогічної  діяльності  з  

проектування,  організації  та  проведення  навчального  процесу  з  

безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів та вчителя;  

−  процес  підготовки  і  передачі  інформації,  який  відкриває  

нові  варіанти  навчання,  пов'язані  з  унікальними  можливостями  

сучасних засобів навчання.  

 

3. Розгляньте  ознаки  педагогічних  технологій  у  різних  авторів.  

Результати узагальніть у таблиці.   

Автори   Ознаки педагогічних технологій  

К. Баханов  

Л. Коваль  

О. Комар  

О. Пєхота  

Г. Селевко  

М. Чошанов  

 

Література 

1.  Байбара  Т.М.  Методика  навчання  природознавства  в  

початкових класах: навч. посіб. [для вчит. почат. класів і студ. пед. ф- 

тів] / Тетяна Миколаївна Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 246 с.   

2.  Баханов  К.О.  Інноваційні  системи,  технології  та  моделі  

навчання  історії  в  школі:  [монографія]  / К.О.Баханов.  – Запоріжжя:  

Просвіта, 2000. – 328 с.  

3.  Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова  

школа. – 2011. – №7. – С. 1-19.  

4.  Коваль  Л.  Професійна  підготовка  майбутніх  учителів  у  

контексті розвитку сучасної початкової освіти: технологічний підхід:  

[монографія]  /  Людмила Коваль.  –  Донецьк:  ЛАНДОН-ХХІ,  2011.  –  

330 с.   

5.  Комар О.А.  Інтерактивна  технологія  в  підготовці  майбутніх  

учителів  початкової  школи:  теорія  і  практика:  [монографія]  /  



О.А. Комар. – Умань : РВЦ “Софія”, 2010. – 326 с.  

6.  Крамаренко  А.  Методика  викладання  освітньої  галузі  

„Людина і світ”: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму  

підготовки  6.010102  „Початкова  освіта”]  /  Алла  Крамаренко.  –  [2-е  

вид., перероб. і допов.].  –  Донецьк:  вид-во  „Ноулідж”  (донецьке  

відділення), 2010. – 394 с.   

7.  Освітні  технології:  навч.-метод.  посіб.  /  О.М. Пехота,  

О.М. Любарська, за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.  

8.  Селевко  Г.К.  Альтернативные  педагогические  технологии  /  

Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с.  

9.  Чошанов  М.А.  Гибкая  технология  проблемно-модульного  

обучения: метод. пособ. / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование,  

1996. – 157 с.   

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Технологія розвивального навчання за Д. Ельконіним, В. 

Давидовим. 

Мета: ознайомити студентів з технологією розвивального навчання та 

вироблення у них уміння свідомого оптимального вибору методів навчання з 

урахуванням конкретних умов навчальної діяльності. 

 

План 

 

1. Історико-педагогічні засади проблеми; 

2. Понятійний апарат, ключові слова; 

3. Технологія розвивального навчання Л. Занкова; 

4. Технологія особистісно розвивального навчання Д. Ельконіна – В. 

Давидова. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Підготуватися до ділової гри «Міні-конференція» за запитаннями: 

а) цільові орієнтації розвивального навчання; 

б) основні елементи технології; 

в) шляхи реалізації розвивального навчання; 

г) критерії ефективності цієї технології. 

 

 

Визначити спільні і відмінні особливості технологій розвивального навчання 

Л. Занкова та Ельконіна-Давидова. 



 

Література: 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1995. 

2. Бондарева К.І., Козлова О.Г. педагогічний аналіз інноваційної діяльності 

вчителя. –Суми, 2001. 

3. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза: 

Теоретичний аспект. –К., 1999. 

4. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна 

школа. -1993с. -38. –С.30-32. 

5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. –К., 2004. 

6. Дичківська І.М. Розвивати інтелектуальну обдарованість // Палітра 

педагога.  

-2004. -№2. –С. 7-10. 

Практичне заняття № 4-5 

Тема: Технологія розвитку творчої особистості за В.О.Сухомлинським, 

Ш.А.Амонашвілі 

План 

1. Людиноформуючий  фактор  як  основа  гуманістично  

зорієнтованого  підходу  у  навчанні  природознавства  молодших  

школярів.  

2. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення  

до природи: історія та сучасність.  

3. В.О.Сухомлинський про роль природи у розвитку особистості дитини. 

4. Гуманістична педагогіка Ш.А.Амонашвілі. 

  

Література 

Основна 

1.  Крамаренко  А.М.  Гуманістично  зорієнтована  підготовка  

майбутніх  учителів  початкової  школи:  монографія  /  Алла  

Крамаренко. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – С. 30-50.   

2.   Національна  доктрина  розвитку  освіти  України  у  

ХХІ столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 16 с.  

3.  Національна  програма  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  в  

Україні // Освіта України. – № 94. – 2004. – 3 грудня.  

4.   Українська  педагогіка  в  персоналіях: У 2 кн.: навч.  посіб./  За  

ред. О.В. Сухомлинської. – Кн. 1. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.  

5.  Українська  педагогіка  в  персоналіях:  У  2  кн.:  навч.  посіб.  /  За  

ред. О.В. Сухомлинської. – Кн. 2. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.  

6.  Ушинський  К.Д.  Вибрані  педагогічні  твори:  В  2-х  т./  

К.Д. Ушинський. – Т. 2. – Пер. з рос. / Редкол.: В. М. Столєтов та ін. –  

К.: Радянська школа, 1983. – 359 с.   



7.     Амонашвили Ш.А. Личностно- гуманная основа педагогического 

процесса./ Ш.А.Амонашвили. – Минск,  Университетское, 1990. 

8.     Амонашвили Ш.А. Здравствуйте. Дети! / Ш.А.Амонашвили. – Москва. 

Просвещение. 1983. 

 

Додаткова 

1.  Коменский Я.А.  Великая  дидактика  //Избранные  

педагогические сочинения /Я.А. Коменский. – Л.-М., 1955. – С. 277- 

398.  

2.  Концепція  екологічної  освіти  в  Україні  //Директор  школи.  –  

2002. – №16. – С. 20-29.  

3.  Крамаренко А.М.  Ідеї  гуманізму в науці й освіті : історія та  

сучасні  технології  / А.М. Крамаренко  //  Педагогіка  і  психологія  

формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук.  

праць / Ред. кол. Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. –  Вип. 42.  –  Київ- 

Запоріжжя, 2007. – С. 233–239.  

4.  Пустовіт  Г.П.  Теоретико-методичні  основи  екологічної  

освіти  і  виховання  учнів  1-9  класів  у  позашкільних  навчальних  

закладах /Г.П. Пустовіт. – Київ-Луганськ: Альма-матер, 2004. – 540 с.  

5.  Сухомлинський В.О.  Серце  віддаю  дітям  /  

В.О. Сухомлинський//  Вибрані  твори:  В  5-ти  т.  –  К.,  1977.  –  Т.  3.  –  

С. 5-282.  

6.  Тарасенко Г.С.  Взаємозв’язок  естетичної  та  екологічної  

підготовки  вчителя  в  системі  професійної  освіти  /Г.С. Тарасенко.  –  

Черкаси: Вертикаль, 2006. – 308 с. 

Практичне заняття № 6 

Тема: Використання ігрових технологій на уроках природознавства. 

Технології ТРВЗ за Г. Альтшуллером. 

Мета: вчити студентів аналізувати діяльність вчителя та учнів у ході 

організації творчого підходу до навчальної діяльності. 

 

План 

1.  Ігрова  технологія  як  результат  високої  творчої  активності  

педагога.  

2.  Класифікація ігор в системі активного навчання.  

3.  Сутність  ігрової  навчальної  технології  ознайомлення  

молодших школярів з об’єктами природи.  

4. Концептуальні положення технології розвитку і формування творчої 

особистості: понятійний апарат, ключові слова, - сутність та специфіка творчої 

діяльності. 

5.  Особливості змісту технології Г. Альтшуллера; 

6. Механізм організації творчої особистості. 

  



                           Література: 

1. Барбіна Є. Професійна майстерність учителя в історії педагогічної думки // 

Рідна школа. – 1998. -№2. 

2. Гин А. «Приёмы педагогической техники». - Луганск: Учебная книга, 2003. 

3. Душенко В.О. Виховання особистості у процесі навчання // Початкова школа. 

– 1998. - №7. 

4. Кичук Н.В. От творчества учителя к творчеству ученика. –Измаил, 1992. -96с. 

5. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання (Формування творчої особистості) 

// Рідна школа. -12997. -№6. 

6. Паламарчук В., Рудаківська С. Від творчої особистості до нових технологій 

навчання // Рідна школа. -1998. -№2. 

7. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребёнка. –С-Петербург: Речь, 

2002. 

8.  Борщ  О.  Впровадження  змісту  ігрового  навчання  в  

педагогічну практику / О. Борщ // Початкова школа. – 2011. – №7. –  

С. 39-41.  

9.  Вакарчук  Н.  Ігри-подорожі  в  початковій  школі  /  Наталя  

Вакарчук // Початкова школа. – 2002. – №3. – С. 58-59.   

10.  Дичківська  І.М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  

посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С. 56-72.   

11.  Драпей  Т.  Використання  сюжетно-рольової  гри  на  уроках  

природознавства / Т. Драпей // Початкова школа. – 2000. – №10. –  

С. 37-38.   

12.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С.111-121.   

13.  Підготовка  майбутнього  вчителя  до  впровадження  

педагогічних  технологій:  навч.  посіб.  /  О.М. Пєхота  та  ін.  [за  ред.  

І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти]. – К. : Вид-во А. С. К., 2003. – 240 с.  

 

Контрольні питанян 

1.  Історичний розвиток поняття „гра”. Гра на сучасному уроці  

природознавства.   

2.  Структура навчальних ігор.   

3.  Класифікація педагогічних ігор (за Г. Селевком).   

4.  Ігри-подорожі  на  уроках  природознавства  в  початковій  

школі.   

5.  Проектування  уроку  природознавства  з  використанням  

ігрової технології навчання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1)  Активізація пізнавальної діяльності учнів. 

2)  Культура розробки та впровадження педагогічних технологій. 

3)  Майстерність керування творчими роботами учнів. 

             



4)  Розробити фрагмент уроку з використанням ТРВЗ: 

1. Методика критичного мислення 

2. Метод спроб та помилок, тренінг здорового глузду 

3. Розвиток мислення за аналогією 

4. Розвиток мислення за асоціацією 

5. Тренінг мозкового штурму 

6. Тренінг вміння задавати питання 

7. Тренінг навичок морфологічного аналізу 

8. Тренінг діалектичного мислення 

9. Тренінг системного мислення 

10. Прийоми моделювання 

11. Тренінг функціонального мислення 

12. Тренінг логічного мислення 

 

5) Провести діагностику творчого ставлення учнів до навчальної діяльності за 

такими напрямками: 

- чи намагається учень піддавати сумніву запропоновані вчителем шляхи 

вирішення навчальних завдань? 

- чи намагається знайти особисте рішення, більш раціональні засоби 

вирішення навчальних завдань? 

- чи може оцінити оригінальність, своєрідність рішень, запропоновані 

іншими учнями? 

- чи намагається переглянути результати своєї діяльності, віднайти засоби 

вдосконалення? 

- чи допомагає отримана інформація краще орієнтуватися в рівні наукових 

досягнень? 

Практичне заняття № 8 

Тема: Використання технології диференційованого навчання на уроках 

природознавства 

План 

1.  Вимоги  до  організації  диференційованого  навчання  на  

уроках природознавства в початковій школі.   

2.  Способи  і  прийоми  диференціації  завдань  у  процесі  

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

3.  Структура  уроку  природознавства  з  елементами  

технології диференційованого навчання.   

 

Література 

Основна 

1.  Байбара  Т.М.  Методика  навчання  природознавства  в  

початкових класах: навч. посіб. [для вчит. почат. класів і студ. пед. ф- 



тів] / Т.М. Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 246 с.  

2.  Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі:  

навч.-метод. посіб. / Л.В. Коваль. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”,  

2006. – С. 59-78.   

  

Додаткова 

1.  Байбара  Т.М.  Диференційовані  завдання  на  уроках  з  

природознавства / Т.М. Байбара // Початкова школа. – 1991. – №11. –  

С. 33-36.  

2.  Біда О.А. Підготовка студентів до здійснення диференціації  

на  уроках  природознавства  в  початкових  класах  /  О.А. Біда  //  

Наукові  записки  Тернопільського  педагогічного  університету  імені  

Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 2. –  

С.120-126.  

3.  Логачевська С. Тестові завдання з питань внутрішньо класної  

диференціації / Світлана Логачевська // Початкова школа. – 2012. –  

№4. – С. 9-13.  

4.  Нечипоренко О. Диференціація – одна з форм інноваційних  

технологій  (з  досвіду  роботи)/  Олена  Нечипоренко//  Початкова  

школа. – 2011. – №5. – С. 21-24.  

5.  Стадник Л. Технологія розробки тестових завдань/ Людмила  

Стадник // Початкова школа. – 2010. – №10. – С. 39-41.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте статті з проблеми диференційованого навчання  

молодших  школярів,  вміщених  у  журналах  „Початкова  школа”,  

„Рідна школа”. З’ясуйте підходи різних учених  

(психологів, педагогів, методистів) до даної проблеми.  

2. Розробіть  фрагмент  уроку  природознавства  з  елементами  

технології  диференційованого  навчання  (тему  та  клас  оберіть  

самостійно).  

 3. Ознайомтеся  з  матеріалом  навчального  посібника  (Біда  О.А.  

Природознавство  і  сільськогосподарська  праця:  методика  

викладання: навч. посіб. [для студ. пед. ф-тів  вищ.  навч.  закл.  та  

класоводів] / О.А. Біда. – К.; Ірпінь: ВТ „Перун”, 2000. – С. 252-262.) та  

створіть  презентацію  за  таким  планом:  а)  сутність  розвивального  

навчання  природознавству в початковій школі; б)  творчі  вправи  на  

уроках природознавства.   

4. Укладіть бібліографію наукових статей з проблем технології  

інтерактивного та диференційованого навчання природознавству  

молодших  школярів,  опублікованих  у  фахових  журналах  

за  останні п'ять  років.  

5. Опрацюйте  ці  статті  і  підготуйте  виступ  „Активні  методи  і  

прийоми навчання молодших школярів природознавству”.  

 



Контрольні питання 

1.  Характеристика  поняття  „інтеракція”  у  контексті  

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.   

2.  Моделі  інтерактивного  навчання  та  їх  застосування  при  

вивченні природознавства.   

3.  Технологія роботи в парах на уроках природознавства.  

4.  Технологія групової роботи на уроках природознавства.   

5.  Диференціація  навчального  процесу  при  ознайомленні  

молодших школярів з об’єктами природи.   

6.  Види  і  способи  диференціації  завдань  на  уроках  

природознавства.   

 

Практичне заняття № 9-10 

Тема: Інтерактивні технології на уроках природознавства. Технологія 

організації навчального співробітництва учнів і вчителів. 

Мета: ознайомити студентів з інтерактивними технологіями навчання та 

розвивати уміння свідомо обирати навчальні методи та прийоми з урахуванням 

конкретних умов діяльності молодших школярів. 

 

План 

1) Інтерактивна технологія кооперативного навчання. 

2) Інтерактивна технологія колективно-групового навчання. 

3) Технологія ситуативного моделювання. 

4) Технологія опрацювання дискусійних питань. 

5) Вимоги до особистості учителя. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготуватися до «Міні-конференції» за запитаннями: 

а) структура інтерактивного уроку в початковій школі; 

б) методика інтерактивного уроку ; 

в) шляхи його реалізації в початковій ланці освіти; 

г) критерії ефективності даної технології. 

 

2. Підготувати фрагмент інтерактивного уроку в 4 класі. 

 

Література: 

 

1 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –М., 1995. 

2 Бондарева К.І., Козлова О.Г. педагогічний аналіз інноваційної діяльності 

вчителя. –Суми, 2001. 

3 Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна 

школа. -1993с. -38. –С.30-32. 

4 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. –К., 2004. 



5 Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі. – К., 2006 

6 Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій 

школі // Початкова освіта. – 2003, №7, с.2-5 

 

 

Практичне заняття № 11-12 

Тема: Технологія проектного навчання на уроках природознавства 

Мета: формувати вміння використовувати проектну технологію на уроках в 

початковій школі; 

План 

1. Прикладні проекти та реалізація їх у змісті початкової школи в освітній 

галузі «Природознавство». 

2. Методика організації та проведення дослідницьких проектів на уроках 

природознавства. 

3. Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів 

ознайомлення з природою дітей, методика організації з дітьми практично-

пошукової діяльності у «екологічному проекті». 

4. Особливості технології змістового узагальнення під час вивчення 

природознавства. 

5. Спостереження, проведення лабораторних дослідів (експеримент), роботи 

з визначення та опису об’єктів, роботи з природознавчими приладами 

6. Проблемні методи навчання при роботі у куточку живої природи й на 

навчально-дослідницькій ділянці. 

Література 

1. Проектна діяльність у школі/ Упоряд.М.Голубенко. – К.:Шк..світ,2007.- 

128с.-(Б-ка „Шк..світу”) 

2. П'ятакова Г.П., Заячківська Н.М.Сучасні педагогічні технології та методика 

їх застосування у вищій школі.Навчально-методичний посібник для студентів 

та магістрантів вищої школи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. - 55 с. 

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група 

„Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)” 

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ автор-укладач 

Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група „Основа”, 2009.- 176с. – (Серія „Золота 

педагогічна скарбниця”) навчання, іх характеристика. 

Контрольні питання 



1. Яка діяльність називається творчою? 

2. Охарактеризуйте загальні проблемні методи навчання (проблемний 

виклад, евристичний, дослідницький) за таким планом: зміст 

методу;загальна структура;форми реалізації методу;критерії вибору. 

Завдання для самостійної роботи : Користуючись підказкою виконайте 

наступні завдання. 

Прийоми, що полегшають пошуки шляхів виконання проблемних завдань, як 

то: 

а)додаткова інформація (у вигляді схематичного зображення предметів, 

явищ, процесів, додаткових спостережень за ними; актуалізації життєвого 

досвіду); 

б)повторення способу виконання аналогічних завдань; 

в)розв’язання аналогічних, але простіших завдань; 

г)указівка на аналогії; 

д)постановка додаткових запитань, які спрямовують хід міркування; 

е)актуалізація загальних законів, правил, принципів і закономірностей, які 

сприятимуть поясненню або передбаченню фактів, дій та ін. 

Специфіка застосування цього методу у початкових класах проявляється: 

а) у конструюванні навчальних проблемних завдань, які учні 

розв’язуватимуть самостійно, але обов’язково під керівництвом учителя, 

оскільки вони носять навчальний характер. Метою їх використання є не 

тільки засвоєння нових знань та умінь (їх можна подати і в готовому 

вигляді), а оволодіння дитиною досвідом цілісного розв’язання проблеми; 

б) у способах керівництва самостійною пошуковою діяльністю учнів. 

Розрізняють проблемні ситуації з різними видами протиріч: між старими й 

новими знаннями;між життєвими уявленнями й науковими знаннями та інш. 

1. Побудуйте проблемний виклад. Обгрунтуйте можливість і доцільність 

вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає 

специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час 

використання проблемного викладу? На прикладі уроків „Як 

обертається Земля”. „Зміна дня і ночі”, ”Зміна пір року” 

продемонструйте різноманітність створення проблемних ситуацій різного 

типу. Оберіть доцільні. 



2. Складіть таблицю методів навчання природознавства у початкових 

класах: 

Метод навчання за його внутрішньою стороною. 

Форма реалізації методу в процесі навчання. 

Критерії вибору методу. 

На основі логічних схем уроків (Будова рослин. Рослини –живі 

організми. Різноманітність рослин. Хвойні і листяні, однорічні, дворічні 

та багаторічні рослини. Охорона рослин) 

2. На основі розроблених логічних схем змісту конкретної теми навчального 

предмета для кожної його логічно завершеної частини: 

а) визначити конкретну дидактичну мету та конкретні дидактичні підзадачі, 

розв'язання яких призведе до її досягнення; 

б) визначити найефективніші методи навчання, враховуючи критерії вибору 

кожного з них; 

в) розробити оптимальні прийоми реалізації вибраного методу навчання; 

г) визначити власне предметний зміст, на якому об'єктивно можливо 

створити проблемну ситуацію і сформулювати проблему; 

д) відібрати або сконструювати різні прийоми створення проблемних 

ситуащій в конкретних умовах; 

е) визначити зміст локальної готовності учнів, яка необхідна для розв'язання 

конкретної проблеми, та розробити методику її забезпечення. 

Матеріал для засвоєння:У Державних стандартах відокремлено п’ять 

наскрізних ліній формування понять про організм людини: людина і здоров’я, 

природні умови здоров’я, соціальні умови здоров’я, етноздоров’я, 

індивідуальне здоров’я. Поняття про організм людини формується протягом 

уроків „Шкіра-захісник організму,” „Скелет –опора тіла людини”, ”Як 

людина рухається. М’язи”, „Органи травлення”, „Органи дихання ”, 

„Система кровообігу”, „Органи чуття. Як людина сприймає довкілля”, 

„Мозок і нерви”. Мета навчання і виховання в розділі курсу „Я і Україна” 

передбачає збереження та зміцнення здоров’я учнів шляхом формування 

понять про організм людини як про цілісну систему. Під час вивчення теми 

учні мають набути знання про: будову організму людини, умови вироблення і 

збереження правильної постави; функції шкіри, органів дихання, травлення, 

кровообігу, виділення, нервової системи, органів чуттів; гігієна шкіри, 



ротової порожнини, органів дихання, травлення, кровообігу, органів чуттів; 

раціональне харчування, раціональний режим дня; уявлення про типи 

темпераменту та особливості поведінки людини відповідно її типу 

темпераменту, про спеціальні методи дослідження здоров’я (діагностика 

власного стану, визначення частоти пульсу, температури, тощо); 

Специфіка проведення інформаційного проекту з теми ”Людина – живий 

організм” передбачає чіткого дотримання послідовності вивчення 

матеріалу:значення системи органів;їх будова;властивості 

органів;функції;попередження захворювання та правила першої допомоги. 

Контрольні питання 

1. Які форми організації процесу навчання природознавства розрізняють в 

методиці? 

2. Назвіть, які макроетапи має урок як основна форма організації процесу 

навчання природознавства? 

3. Від чого залежить макроструктура уроку? 

Завдання для самостійної  роботи 

1. За логічними схемами власне предметного змісту окремих тем уроків 

визначте їх макроструктуру. Обґрунтуйте відповідь. 

2. Проаналізуйте зміст курсу природознавства для 3(4) і 4(3) класів. 

Виберіть теми .на яких відбувається реалізація змістової лінії „Людина”. 

3. Методика організації спостережень за власним організмом. Обґрунтуйте 

її необхідність 

4. Складіть конспект уроку-проекту до однієї з тем :”Скелет людини 

.М’язи ”, „Органи травлення”. „Нервова система. Органи чуття” 

Література 

1. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

2. Т.М.Байбара „Методика навчання природознавства в початкових класах”. - 

К.:» Веселка”, 1998,с.255-260. 

3. Лишенко Г.П. та інш.Навчання в 4 кл. Чотириріч. І 3 кл триріч 

почат.шк.:Посібн для вчителя /-К.: “Освіта”,1998.-256с. 

4. Викладання довкілля в3 класі. Посібник для вчителів, які викладають 

інтегрований курс “Довкілля” в 3 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с. 



ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Концептуальні положення технологічного підходу у процесі навчання 

природознавства. 

2. Інноваційність у процесі навчання природознавства. 

3. Технологія як наука про майстерність у процесі навчання природознавства. 

4. Технологія проектування у процесі навчання природознавства. 

5. Особистісний підхід у процесі навчання природознавства. 

6. Мета і завдання особистісно-орієнтованого навчання у процесі навчання 

природознавства. 

7. Особистісно орієнтовані технології у процесі навчання природознавства. 

8. Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку 

природознавства. 

9. Інтерактивне навчання у процесі навчання природознавства. 

10. Метод проектів у процесі навчання природознавства. 

11. Технологія критичного мислення у процесі навчання природознавства. 

12. Методична модель пізнавального процесу у процесі навчання 

природознавства. 

13. Технологія формування творчої особистості у процесі навчання 

природознавства. 

14. Технологія організації групової діяльності у процесі навчання 

природознавства. 

15. Розвивальне навчання  (Л.С. Виготський, Л.В. Занкова, В.В. Давидова, Д.Б. 

Ельконіна). 

16. Урок у технології проблемного навчання у процесі навчання 

природознавства. 

17. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до впровадження 

педагогічних технологій у процесі навчання природознавства. 

 

  



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Розвиток критичного мислення на уроках у початкових класах. 

2. Впровадження диференційованого навчання у процесі навчання 

природознавства. 

3. Технологія групової навчальної діяльності молодших школярів. 

4. Інтерактивне навчання у процесі навчання природознавства. 

5. Застосування інформаційних технологій у процесі навчання природознавства. 

6. Особистісне орієнтоване навчання й виховання у процесі навчання 

природознавства. 

7. Діяльнісний  підхід  у  формуванні  мотиваційної  сфери  молодшого 

школяра у процесі навчання природознавства. 

8. Система роботи по використанню нетрадиційних вправ і прийомів для 

удосконалення навички читання молодших школярів у процесі навчання 

природознавства. 

9. Розвиток   творчих   здібностей   молодших   учнів   на  уроках   та  в 

позакласній діяльності. 

10. Метод проектів у процесі навчання природознавства.  

11.  Впровадження ТРВЗ у процесі навчання природознавства. 

12. Технологія проблемного навчання у процесі навчання природознавства. 

13. Технологія організації рефлексії навчальної діяльності. 

14. Технологія навчання у співробітництві у процесі навчання природознавства. 

15. Технологія шкільного уроку-діалогу у процесі навчання природознавства. 
 



Тести 

з дисципліни «Теорія і технології природничої освіти» 

 

1. Авторами  підручника «Природознавство» для 1-4 класів чотирирічної школи 

– К.: Освіта, 2015 є: 

а) Коваль Н.І., Нарочна Л.К. 

б) Бібік Н.М., Байбара Т.М. 

в) Грущинська І.В. 

г) Будна О.Г. 

 

2. Авторами  підручника «Природознавство » для 3,4 класу чотирирічної школи 

– К.: Освіта, 2015 є: 

а) Коваль Н.І., Нарочна Л.К. 

б) Бібік Н.М., Байбара Т.М. 

в) Гільберг Т., Сак Т. 

г) Будна О.Г. 

 

3. Перший підручник курсу природознавства у школі В.Ф. Зуєва має назву: 

а) нариси з природничої історії 

б) предметний метод навчання 

в) навколишній світ 

г) дитячий світ 

 

4. Методичний посібник О.Я. Герда з викладання природознавства має назву: 

а) предметні уроки в початковій школі 

б) світ Божий в малюнках 

в) рідне слово 

г) дитячий світ 

 

5. Суть принципу наочності у курсі природознавства полягає 

а) у активному використанні різноманітних предметів та засобів для 

реального відображення явищ природи 

б) у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується 

навчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння 

системою природознавчих уявлень і понять 



в) у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і 

сприймання 

г) у створенні словесного портрета явища природи 

 

6. Методи, що відображають внутрішню сторону пізнавальної діяльності учнів: 

а) бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний метод, практична робота 

б) репродуктивний метод, дослідницький метод, дедукція, індукція 

в) виконання вправ, евристичний метод, робота за підручником, дослід 

г) творча робота 

 

7. Методи, що відображають зовнішню сторону пізнавальної діяльності учнів: 

а) бесіда, розповідь, робота за підручником, дослід робота з наочними 

посібниками, практична робот 

б) репродуктивний метод, дослідницький метод, індукція, дедукція, 

пояснювально-ілюстративний метод 

в) індивідуальна, групова, фронтальна, евристична, дослідницька робот 

г) творча робота 

 

8. Які елементи складають мікроструктуру поточного уроку-екскурсії з 

природознавства: 

а) засвоєння нових знань, умінь і навичок, дослідницька практична робота, 

розповідь 

б) евристична бесіда, спостереження, закріплення, узагальнення, 

систематизація та застосування набутих знань, умінь і навичок 

в) закріплення, узагальнення, систематизація та застосування набутих знань, 

умінь і навичок 

г)  застосування набутих знань, умінь і навичок 

 

9. Якою може бути дидактична мета вступного уроку-екскурсії: 

а) формування умінь, засвоєння фактичного матеріалу про об’єкти явища 

природи, поглиблення засвоєних знань, формування елементарних 

опорних уявлень про засвоєння навчального матеріалу, розділу чи тем 

б) формування елементарних опорних уявлень для засвоєння навчального 

матеріалу, розділу чи теми, розширення засвоєних знань 

в) засвоєння фактичного матеріалу про об’єкти природи 

г) використання у подальшому отриманих знань 

 



10. Які форми організації діяльності учнів можна використати під час засвоєння 

змісту природознавства: 

а) урок, репродуктивна бесіда 

б) проблемний виклад, екскурсія 

в) фронтальна робота, домашня робота, групова робота 

г) дослід 

 

11. Класифікація уроків-екскурсій за обсягом власне предметного змісту теми 

екскурсії: 

а) вступний, поточний 

б) підсумковий, однотемний 

в) однотемний, багатотемний, підсумковий 

г) однотемний, багатотемний 

 

12. Класифікація уроків-екскурсій за місцем у структурі вивчення розділу або 

курсу: 

а) вступний, поточний, підсумковий 

б) однотемний, багатотемний, вступний 

в) поточний, багатотемний, підсумковий 

г) однотемний, багатотемний, підсумковий 

 

13. Основою формування локальних емпіричних природознавчих понять є: 

а) систематизація 

б) класифікація 

в) ідентифікація 

г) актуалізація 

 

14. Систематизація – це розумова діяльність 

а) яка здійснюється на основі відтворення (актуалізація) знань у необхідній 

послідовності 

б) у процесі якої знання про об’єкти і явища навколишнього світу 

організовуються в системи 

в) під час якої домінуючим способом пізнання дітей є безпосереднє 

сприймання об’єктів природи, навколишнього світу, їх взаємозв’язків 

г) на основі запам’ятовування змісту уявлення 

 



15. Репродуктивно-мнемічні запитання під час бесіди на уроках 

природознавства: 

а) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових 

знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, 

дослідів 

б) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань 

в) відповіді на такі запитання отримуються в результаті здійснення операцій 

логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання 

проблеми 

г) допомагають розвитку мовлення молодших школярів 

 

16. Репродуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках 

природознавства: 

а) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих  знань 

б) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових 

знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, 

досліди 

в) відповіді на такі запитання отримуються в результаті здійснення операцій 

логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання 

проблеми 

г) допомагають розвитку мовлення молодших школярів 

 

17. Продуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках 

природознавства: 

а) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих  знань 

б) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових 

знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, 

дослідів 

в) відповіді на такі запитання отримуються в результаті здійснення операцій 

логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання 

проблеми 

г) допомагають розвитку мовлення молодших школярів 

 

18. Визначенню “практична робота з природознавства” відповідає судження: 

а) певна робота (моторна діяльність) з одночасним її осмисленням, на 

основі якої формуються знання і практичні уміння 

б) моторна діяльність направлена на засвоєння учнями програмного 

матеріалу, під час проведення яких учні не змінюють хід явищ, а тільки 

фіксують факти спостережень у процесі практичних дій 



в) навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої учні виконують 

практичні дії з об’єктами в матеріальній або матеріалізованій форм, при 

цьому предмети і явища або умови їх існування в природі змінюються 

г) моторна діяльність з одночасним її осмисленням 

 

19. У процесі фронтальної практичної роботи учні: 

а) одночасно виконують однакове за змістом завдання, що є доцільним на 

перших етапах формування практичних умінь 

б) виконують завдання за змістом й операційним складом можуть бути як 

однакові, так і різні для певних груп учнів 

в) виконують завдання за безпосередніми вказівками учителя 

г) конструювання нового способу діяльності на основі засвоєних знань, 

умінь і навичок 

 

 

20. Назвати, який тип пізнавальних завдань використовується у випадку - 

накреслити схему на основі прочитаного (на матеріалі теми “Рослини –частина 

живої природи”): 

а) використання аналогії як засобу перенесення способу дії, класифікація 

предметів і явищ навколишнього середовища 

б) сортування навчального матеріалу за завданням учителя 

в) виділення головного, сортування навчального матеріалу за завданням 

учителя 

г) конструювання нового способу діяльності на основі засвоєних знань, 

умінь і навичок 

 

21. Яка аналогія  за рівнем творчості використовується у випадку: 

Поясни, чому утворюються краплі води на кришці каструлі, коли вода кипить. 

Яке явище в природі можна цим пояснити? Як воно відбувається? 

а) асоціативна 

б) алгоритмічна 

в) евристична 

г) пізнавальна 

 

22. Яка аналогія за рівнем творчості використовується у випадку: 



Розкажи про літо у такій послідовності: висота Сонця над Землею; колір неба, 

хмар, води; в якому вбранні рослини; дозрівання хліба; поведінка птахів; 

розваги дітей. Розкажи про осінь так, як розповідав про літо. 

а) асоціативна 

б) алгоритмічна 

в) евристична 

г) пізнавальна 

 

23. Які групи умінь формуються переважно при вивчені такої теми з 

природознавства «Тварини лісу»: 

а) розумові, перцептивні,  самоконтролю,коригування 

б) логічного і творчого мислення, мнемічні 

в) імажинативні, мовленнєві, самопланування, самоорганізації 

г) перцептивні,  імажинативні 

 

24. Які групи умінь формуються переважно при вивчені такої теми з 

природознавства “Властивості повітря. Термометр»: 

а) імажинативні, мовленнєві 

б) розумові, перцептивні, самопланування, самоорганізаії 

в) логічного і творчого мислення 

г) перцептивні,  імажинативні 

 

25. Які групи умінь формуються переважно при вивчені узагальнюючої теми з 

природознавства  «Нервова система, органи чуття »: 

а) розумові, мнемічні 

б) імажинативні, мовленнєві; самоконтролю, самоорганізації 

в) коригування, логічного і творчого мислення 

г) перцептивні,  імажинативні 

 

26. Дослідницький метод навчання природознавства : 

а) спосіб організації творчої діяльності учнів, зумовлений навчальними 

проблемними завданнями 

б) спосіб засвоєння досвіду творчої діяльності в процесі розв’язання 

конкретної проблеми 

в) спосіб засвоєння досвіду творчої діяльності в процесі розв’язання 

загальної навчальної проблеми  

г) спосіб поелементного засвоєння досвіду творчої діяльності 



 

27. Вибір проблемних методів навчання у процесі засвоєння молодшими 

школярами змісту природознавства визначається такими критеріями : 

а) локальна і загальна готовність  учнів, зміст навчального матеріалу 

б) зміна послідовності вивчених у підручнику фактів, пояснень описів 

в) необхідністю залучення додаткової інформації, яка виходить за межі 

змісту поняття, що передбачено програмою 

г) потребою використання різних засобів (словесних, наочних, практичних) 

 

28. Подібність  комбінованого і предметного уроки як форм організації 

навчання природознавства полягає у: 

а) формулюванні мети та загальних завдань уроку 

б) однакових елементах макроструктури 

в) організації методики засвоєння нових знань, умінь і навичок 

г) організації закріплення отриманих знань 

 

29. Відмінність комбінованого і предметного уроків як форм організації 

навчання природознавства полягає у:  

а) формулюванні мети та загальних завдань уроку 

б) однакових елементах макроструктури 

в) організації методики засвоєння нових знань, умінь і навичок 

г) організації закріплення отриманих знань 

 

30. Визначити, які елементи знань повинен сформувати вчитель у молодших 

школярів на основі змісту теми з природознавства  “Для чого людина дихає. 

Бережи органи дихання”: 

а) формування уявлення про органи дихання, газообмін у легенях, значення  

чистоти повітря для здоров’я людини 

б) вміння розрізняти органи дихання, дбати про чистоту повітря, знати 

властивості органів дихання 

в) уявлення про систему органів дихання, її гігієну та виховувати 

пізнавальний інтерес до вивчення свого організму 

г) формування уявлення про роль дихання у функціонуванні організму 

 

31. Визначити елементи знань які повинен сформувати вчитель у молодших 

школярів на основі змісту тем з природознавства “Гриби”: 



а) уявлення про різноманітність грибів (шапинкові, цільові, отруйні, їстівні) 

та їх значення у природі 

б) уявлення про різноманітність грибів (шапинкові, цільові, отруйні, їстівні) 

та їх значення у природі та житті людини 

в) уявлення про різноманітність грибів та їх значення у природі та житті 

людини, вміння розрізнювати їстівні і отруйні гриби своєї місцевості. 

г) уявлення про значення грибів (шапинкові, цільові, отруйні, їстівні) у 

житті людини 

 

32. Визначити, який тип уроку найефективніший під час засвоєння змісту тем з 

природознавства: 

«Осінь». 

а) комбінований урок 

б) фенологічна екскурсія 

в) предметний урок 

г) узагальнюючий (підсумковий) урок 

 

33. Визначити, який тип уроку найефективніший під час засвоєння змісту теми 

з природознавства “Корисні копалини рідного краю”: 

а) комбінований урок 

б) предметний урок 

в) інтегрований урок 

г) узагальнюючий (підсумковий) урок 

 

34. Правильне судження, що відповідає визначенню спостереження як метода 

забезпечення наочно-чуттєвої основи знань про природу : 

а) цілеспрямоване, планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності 

з метою виділення суттєвих ознак предметів та явищ природи 

б) планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності  та накопичення 

чуттєвого досвіду 

в) розвиток спостережливості дитини, уміння аналізувати, узагальнювати та 

планувати певну діяльність 

г) накопичення чуттєвого досвіду 

 

35. Правильне судження, що відповідає терміну “позакласна робота”: 

а) розроблена за спеціальною програмою, що виходить за зміст програмного 

матеріалу і спирається на краєзнавчий компонент програми 



б) розроблена за спеціальною програмою, що виходить за зміст програмного 

матеріалу та базується на добровільних засадах 

в) проводиться з учнями, що виявляють особливий інтерес до предметів та 

явищ природи 

г) проводяться з учнями, що виявляють особливі здібності до вивчення 

природи 

 

36. Правильне судження, що відповідає терміну “гербарій”: 

а) засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу 

б) натуральні об’єкти, що можуть бути використані для виконання 

практичних завдань на уроках природознавства 

в) натуральні об’єкти. що являють собою засушені рослини або їх частини, 

які прикріплені до цупкого паперу і зроблені руками дітей 

г) зібрання однорідних об’єктів, що мають спільні ознаки 

 

37. Предметний урок – форма організації навчального процесу з 

природознавства, під час якого 

а) діти працюють з натуральними об’єктами 

б) відбувається безпосереднє сприймання учнями об’єктів природи, аналіз, 

порівняння здобутих фактів. Їх узагальнення і формування необхідних 

висновків, а також перевірка висновків доступними дослідами 

в) відбувається розглядання предметів природи, виявлення істотних ознак, 

властивостей, та зв’язків 

г) відбувається сприймання і запам’ятовування конкретного фактичного 

матеріалу про предмети і явища 

 

38. Головною рушійною силою інноваційної педагогічної діяльності є: 

а) учень 

б) учитель 

в) батьки 

г) вихователі 

 

39. Підґрунтя дослідницької поведінки складають такі вміння: 

а) спостерігати 

б) давати визначення поняттям 

в) класифікувати 

г) уміння бачити проблеми 

 



40. Творчий проект із природознавства має такі етапи: 

а) підготовчий 

б) вступний 

в) навчальний 

г) дослідно-творчий 

 

41. Об’єктами вивчення на уроках природознавства за системою Д.Ельконіна-

В.Давидова виступають: 

а) способи здобуття знань про рослини і тварин 

б) екологічні взаємозв’язки у природі 

в) способи побудови цілісної картини світу 

г) жива та нежива природа 

 

42. «Робота в парах», «ротаційні трійки», «Карусель», «Акваріум» належать до 

технологій: 

а) колективно-групового навчання 

б) кооперативного навчання 

в) опрацювання дискусійних питань 

г) ситуаційного моделювання 

 

43. При вивченні яких тем із природознавства доцільно застосовувати метод 

моделювання маленькими чоловічками? 

а) людина як частина суспільства 

б) органи чуття людини 

в) будова тіла людини 

г) тіла і речовини 

 

44. Освітні стандарти галузей знань це: 

а) цілісність сприймання і освоєння навколишньої дійсності 

б) практична спрямованість змісту та інтеграція знань 

в) система вимог, що визначають обов’язкові результати навчання 

г) узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях 

 

45. Через який предмет у типових навчальних планах реалізується галузь 

«Природознавство»? 

а) образотворче мистецтво 



б) основи здоров’я і фізична культура 

в) художня праця 

г) природознавство 

 

46. Зміст освітньої галузі «Природознавство» визначається: 

а) індивідуальними можливостями молодшого школяра; 

б) особливостями соціалізації особистості молодшого школярі в 

українському суспільстві 

в) забезпеченням первинних ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях 

життя, 

г) знаннями про природу, що забезпечується створенням у свідомості учнів 

цілісної картини світу 

 

47. Об’єктом вивчення освітньої галузі «Природознавство» є: 

а) розвиток мислення, мови та спостережливості учнів 

б) процес навчання молодших школярів знанням та формування в них 

відповідних умінь та навичок 

в) засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основи 

екологічних знань 

г) особистісний розвиток школяра 

 

48. Предметом вивчення освітньої галузі «Природознавство» є: 

а) методичні підходи до викладання предмету «Природознавство» 

б) зміст підручників 

в) принципи навчання  

г) засоби навчання 

 

49. Навчальна програма – це: 

а) документ згідно з якими організується навчання і виховання 

б) система знань, яка передбачена іншими дисциплінами 

в) книга, що “відображає сучасний рівень досягнень науки 

г) документ згідно з яким організується навчальний процес з шкільних 

предметів 

 

50. У якому розподілі годин на тиждень пропонується для вивчення матеріал 

програми курсу «Природознавства»: 

а) 1-4 клас 2 години 



б) 1-2 клас 1 година 

в) 3-4 клас 3 години 

г) 3-4 клас 1 година 

 

 

51. Підручник – це : 

а) елемент навчальної програми 

б) навчальна книга 

в) допоміжна література 

г) сучасний рівень досягнень науки 

 

52. Структурний компонент – це: 

а) необхідний елемент шкільного підручника 

б) система головних понять навчального курсу 

в) важливі відомості, які допомагають учням користуватися підручником 

г) звернення до учнів документально 

 

53. Специфікою курсу «Природознавство» є: 

а) пасивні методи навчання 

б) активні методи навчання 

в) практичні методи навчання 

г) інтерактивні методи навчання 

 

54. Відчуття – це: 

а) процес сприйняття зовнішніх подразників сенсорними системами; 

б) відображення у свідомості людини предметів і явищ у сукупності їх 

якостей та частин 

в) процес відображення в мозку людини окремих властивостей якостей 

предметів і явищ об’єктивної дійсності 

г) ідеально відтворені образи предметів і явищ навколишнього світу 

 

55. Щоб сформувати в учнів загальне уявлення про той чи інший об’єкт 

найдоцільніше використовувати: 

а) дослід 

б) спостереження 

в) експеримент 



г) розповідь 

 

56. Який вид пізнавальної діяльності учнів потребує безпосереднього 

керівництва з боку вчителя: 

а) формування нових понять 

б) закріплення поняття 

в) організація розумової діяльності 

г) організація чуттєвого сприймання 

 

57. Характеристика базового змісту освітньої галузі і методичних вимог, що 

визначає обов’язковий для досягнення кожним учнем рівень його засвоєння – 

це: 

а) навчальна програма 

б) типовий навчальний план 

в) Держстандарт 

г) програма розвитку освіти України 

 

58. Основною метою освітньої галузі «Природознавство» є: 

а) засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень і понять, які відбивають 

основні властивості і закономірності реального світу та забезпечення 

ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя 

б) визначення в компоненті пізнавальних виховних і розумових цілей галузі 

«Природознавство» 

в) формування природознавчої компетентності 

г) особистісний розвиток молодшого школяра 

 

59. Емпіричні факти, уявлення, елементарні поняття належать до: 

а) науково-пізнавальної групи 

б) діяльністної групи 

в) ціннісної групи 

г) логічної групи 

 

60. Структурування програми за лінійним принципом передбачає: 

а) одноразовий розгляд питання 

б) поступове розширення і поглиблення матеріалу 

в) розгляд питання декілька разів на різних рівнях 

г) розгляд питання у подальшому житті 



 

61. До методичного апарату програми входять: 

а) пояснення, запитання 

б) зміст тем 

в) бюджет часу 

г) лабораторні і практичні роботи 

 

62. Скільки навчальних годин у рік відводиться на вивчення курсу 

«Природознавство» в 3 та 4 класах: 

а) 36 годин 

б) 28 годин 

в) 68 годин 

г) 32 години 

 

63. У методиці природознавства виокремлюються такі види розповіді... 

а) опис 

б) публіцистична 

в) наукова 

г) творча 

 

64. Найпростішою формою чуттєво-образного відображення є: 

а) сприйняття 

б) уявлення 

в) поняття 

г) відчуття 

 

65. Кращому запам’ятовуванню створених образів сприяє: 

а) замальовування розглянутих об’єктів по пам’яті 

б) відтворення образів за подібністю 

в) відтворення за допомогою словесного опису 

г) відтворення за допомогою комплексного використання наочних 

посібників 

 

66. Уявлення – це: 

а) форма думки, яка відображає істотні ознаки і відношення світу 



б) вища форма психічного відображення 

в) чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, які раніше діяли на 

органи чуттів 

г) це дії з об’єктами, відображеними в образах 

 

67. Сприйняття – це: 

а) відображення в корі мозку цілісних наочних образів предметів і явищ 

дійсності 

б) стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності 

в) мобілізаційні зміни в організмі 

г) особливий клас психічних процесів і станів, пов’язаний з інстинктами 

 

68. До якого з підходів класифікації методів навчання належать дані методи: 

пояснювально-ілюстративний, інструктивно-репродуктивний, проблемного 

викладу, дослідницький: 

а) за джерелом знань 

б) характером пізнавальної діяльності учнів 

в) за ступенем активності учнів 

г) за дидактичною метою 

 

69. Розповідь – це: 

а) монологічна форма письмового викладу навчального матеріалу 

б) діалогічна форма усного викладу навчального матеріалу, за якої вчитель 

із допомогою вдало поставлених питань спонукає учнів відтворювати 

раніше набуті знання 

в) монологічна форма усного викладу навчального матеріалу, широко 

застосовувана в початкових класах 

г) робота із друкованим словом 

 

70. Розрізняють такі види бесіди: 

а) початкова, пояснювальна, заключна 

б) вступна, основна, заключна, контрольна 

в) підготовча, пояснювальна, підсумкова 

г) початкова, заключна 

 

71. Демонстрування – це: 



а) наочний метод навчання, що передбачає використання приладів, дослідів, 

технічних присвоїв 

б) метод оснащення натуральними об’єктами та статичною зображувальною 

наочністю, плакатами картами, рисунками на дошці, картинами тощо 

в) наочний метод, за якого відбувається безпосереднє сприймання явищ 

природи 

г) метод навчання, за допомогою якого предмети і процеси розкриваються 

через їхнє символічне зображення 

 

72. У початкових класах найбільш поширеними ТЗН є: 

а) діафільми та діаскопи 

б) діаскопи та діапозитиви 

в) діапроектори, діафільми, діапозитиви 

г) діапозитиви та діафільми 

 

73. Метою проведення екскурсій є: 

а) актуалізувати знання дітей, що є опорними для роботи над новим 

матеріалом 

б) забезпечити всебічне, образне сприймання, дати опору для мислення 

учнів 

в) поглибити чуттєве й логічне пізнання дітей, їх соціальний досвід, сприяти 

розвитку мовлення, мислення та уваги 

г) оволодіння учнями фактичним матеріалом, який використовуватиметься 

на наступних уроках, а також – на закріплення, розширення, поглиблення 

і застосування певної частини змісту після її вивчення 

 

74. Моніторинг передбачає: 

а) контроль здібностей та знань учнів 

б) перевірку здібностей учнів 

в) контроль знань, умінь і навичок учнів 

г) контроль умінь та перевірку знань учнів 

 

 

25. Оберіть що є негативними сторонами письмової перевірки. 

а) потребує чимало часу для перевірки учнівських робіт 

б) є змога виявити деталі і неточності у відповідях учнів 

в) призводить до зниження рівня грамотності учнів, якщо вчителі нехтують 

єдиними орфографічними вимогами 



г) дає можливість виявити прогалини і неточності в знаннях учнів і одразу 

їх виправити 

 

76. До якого з підходів класифікації методів навмання належать дані методи: 

словесні, наочні, практичні: 

а) за ступенем активності учнів 

б) за дидактичною метою 

в) за джерелом знань 

г) за характером пізнавальної діяльності учнів 

 

77. Діалогічна форма усного викладу навчального матеріалу, за якої вчитель із 

допомогою вдало поставлених питань спонукає учнів відтворювати раніше 

набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного 

фактичного матеріалу – це: 

а) художня розповідь 

б) опис 

в) розповідь 

г) бесіда 

 

78. Практична робота – це: 

а) відображення знань учнів у кресленнях, ескізах, замальовках з натури, 

схемах тощо 

б) пошукові завдання і проекти, що передбачають індивідуалізацію 

навчання, розширення обсягу, знань учнів 

в) застосування знань учнями у ситуаціях, наближених до життєвих 

г) навчальна пізнавальна діяльність, у процесі якої учні виконують 

практичні дії з об’єктами 

 

79. До практичних методів навчання належать: 

а) лабораторні роботи, практичні роботи, вправи, дослід, експеримент 

б) вправа, лабораторна та практична роботи, робота з підручником, дослідна 

робота 

в) вправи, лабораторні, практичні, дослідні та графічні роботи 

г) лабораторна робота, практична робота, дослід, вправа, географічна 

робота 

 

80. Які види повторень застосовуються на уроках в початкових класах? 



а) випереджувальне, супровідне, контрольне 

б) початкове, супровідне, заключне 

в) випереджувальне, супровідне, заключне 

г) основне, супровідне, узагальнююче 

 

81. Позитивними сторонами письмового контролю є: 

а) сприяє установленню тісного контролю між вчителем та учнем 

б) збуджує нервову систему опитуваного учня 

в) за короткий час можна перевірити знання багатьох учнів 

г) зберігаються результати перевірки 

 

82. Тестові завдання, в яких відповідь відома тільки тому, хто склав завдання, 

називаються: 

а) відкритими 

б) закритими 

в) напіввідкритими 

г) напівзакритими 

 

83. Завдання для усної перевірки поділяються на: 

а) індивідуальні, фронтальні та ущільнені 

б) основні, додаткові, допоміжні 

в) основні, уточнювальні, навідні 

г) індивідуальні, основні, навідні 

 

84. Для формування самоконтролю та самооцінки педагог повинен: 

а) проводити систематичне опитування одних і тих самих учнів 

б) мотивувати поставлену учневі оцінку 

в) організовувати в класі взаємоконтроль та рецензування відповідей 

іншими учнями 

г) спочатку самому оцінити учня, а потім пропонувати учневі самому 

оцінити свою відповідь 

 

85. Автором першого підручника з природознавства був ... 

а) В.Зуєв 

б) О.Герд 

в) М.Скаткін 

г) В.Вахтеров 



 

86. Перший підручник із природознавства вийшов у... 

а) 1538 році 

б) 1678 році 

в) 1786 році 

г) 1863 році 

 

87. Засновником методики навчання природознавства вважають... 

а) В.Вахтерова 

б) В.Зуєва 

в) М.Скаткіна 

г) О.Герда 

 

88. Засновником методики природознавства як науки був: 

а) О.Герд 

б) В.Сухомлинський 

в) В.Зуєв 

г) К.Ушинський 

 

89. Хто з вчених, розробляючи методику вивчення рідної мови, висловив низку 

ідей стосовно методики природознавства? 

а) О.Герд 

б) В.Сухомлинський 

в) В.Зуєв 

г) К.Ушинський 

 

90. Для вчителів початкових класів О.Герд написав методичний посібник... 

а) „Накреслення природної історії” 

б) „Предметні уроки в початковій школі” 

в) „Дитячий світ і Хрестоматія” 

г) „Земля, повітря і вода” 

 

91. Хто з педагогів уперше увів термін „предметний урок” і запропонував його 

використання в початковій школі? 

а) Я.А.Коменський 



б) О.Я.Герд 

в) В.П.Вахтеров 

г) К.Д.Ушинський 

 

92. У 1929 році комплексні програми з природознавства було замінено...: 

а) теоретичними 

б) проектно-комплексними 

в) цільовими 

г) проектно-навчальними 

 

93. У 80-х роках XX сторіччя навчання природознавства в початковій школі 

відбувалося за підручниками ... 

а) П.Блонського 

б) К.Ягодовського 

в) М.Скаткіна 

г) П.Завітаєва 

 

94. В основу побудови курсу шкільного природознавства були покладені 

діалектико-матеріалістичний, трудовий і дослідницький метод. 

а) Н.Крупською  

б) С.Шацьким 

в) А.Луначарським 

г) В.Вахтеровим 

 

95. До яких наук належить методика навчання природознавства? 

а) педагогічних 

б) соціальних 

в) психологічних 

г) природничих 

 

96. Предметом вивчення методики природознавства є... 

а) навколишнє середовище 

б) природа та суспільство 

в) природа 

г) процес навчання природознавства в початкових класах 

 



97. Методика природознавства як наука розв’язує такі задачі... 

а) формування екологічної культури молодших школярів 

б) виховання любові дітей до природи 

в) розробка змісту навчального предмету в школі 

г) формування цілісного світогляду молодших школярів 

 

98. До теоретичних методів дослідження методики навчання природознавства 

відносять... 

а) спостереження за учнями на уроках природознавства 

б) оцінювання та аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури 

в) аналіз шкільної документації 

г) зіставлення 

 

99. До якої групи методів дослідження можна віднести метод аналізу 

учнівських щоденників спостережень? 

а) теоретичні 

б) емпіричні 

в) логічні 

г) організаційні 

 

100. Упровадження системи дослідів на уроках природознавства в межах 

наукового дослідження буде відбуватися... 

а) на пошуковому етапі педагогічного експерименту 

б) на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

в) на формувальному етапі педагогічного експерименту 

г) на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

 


