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Анотація  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологія та природознавство 

з методикою» складена відповідно до освітньої програми 013Початкова освіта (ступінь 

бакалавра). 

Метою вивчення є забезпечення розуміння студентами екологічної аксіоматики, 

сформувати у кожного з них особисте відношення до екологічних проблем, підготовка 

майбутнього фахівця початкової освіти до організації освітнього процесу ознайомлення 

здобувачів початкової освіти з природою відповідно до концепції сталого розвитку, 

формування знань щодо змісту, методів і форм ознайомлення здобувачів початкової освіти з 

природою, формування професійних якостей на засадах компетентнісного та інтегрованого 

підходів. 

Ключові слова: екологія, екосистеми, біогеоценоз, біосфера, форми та методи 

ознайомлення з природою, ігрові та проектні технології. 

 

Анотація 

The program of studying the normative academic discipline "Ecology and Natural Sciences 

with Teaching Methods" is compiled in accordance with the educational program 013 Primary 

Education (bachelor's degree). 

The purpose of the study is to ensure students' understanding of ecological axiomatics, to 

form in each of them a personal attitude to environmental problems, training future primary 

education specialist to organize the educational process of acquainting primary school students with 

nature in accordance with the concept of sustainable development. applicants for primary education 

with nature, the formation of professional qualities on the basis of competency and integrated 

approaches. 

Key words:ecology, ecosystems, biogeocenosis, biosphere, forms and methods of 

acquaintance with nature, game and design technologies. 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт, наукова стаття 
Спеціальність: 013 

Початкова освіта  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

 VІ 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 3 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Ступінь: 

бакалавра 

 10 год. 

Практичні, семінарські 

 20 год. 

Самостійна робота 

 60 год. 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33,5%/66,5%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: забезпечити розуміння студентами екологічної аксіоматики, сформувати 

у кожного з них особисте відношення до екологічних проблем, підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти до організації процесу ознайомлення школярів з природою 

відповідно до концепції сталого розвитку, формування знань щодо змісту, методів і форм 

ознайомлення здобувачів початкової освіти з природою, формування професійних якостей на 

засадах компетентнісного та інтегрованого підходів. 

 

Завдання курсу:  

- підвищити рівень знань студентів в питаннях екології; 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним матеріалом з 

курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- спрямувати увагу студентів на ознайомлення з теоретичними, глобальними і 

регіональними екологічними проблемами; 

- вдосконалити вміння  студентів аналізувати й зіставляти причини і наслідки змін, що 

відбуваються в природі; 

- систематизація знань студентів про природу;окреслення змісту інформації про 

об’єкти та явища оточуючої природи, доступної розумінню учнів, їх потребам та 

інтересам;  

- оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою;  

- розкриття перспектив використання потенціалу природи для гуманізації 

педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін 

особистості, зміцнення здоров’я здобувачів початкової освіти;  

- систематизація знань студентів про основні фізико-географічні поняття та суть 

головних процесів, які відбуваються в географічній оболонці Землі;  

- існуючі тісні взаємозв’язки між географічними об’єктами, процесами і  явищами; 

-  будову і походження Всесвіту та нашої Сонячної системи; природні зони світу, 

України;  

- головні особливості царств Рослин і Тварин;  

- навчання умінню доцільно використовувати форми організації освітнього процесу під 

час вивчення природи;  

- формування і розвиток патріотичних почуттів та національної самосвідомості 

студентів на основі почуття любові до природи та турботливого ставлення до неї;  

- збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у майбутніх 

фахівців початкової освіти. 

- ознайомлення студентів із змістом курсу навчання природознавства, методами, 

формами і засобами навчання; 

- розкриття особливостей вивчення окремих питань методики навчання 

природознавства; 

- ознайомлення студентів з типовими труднощами та помилками учнів  

та шляхами їх попередження. 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним матеріалом з 

курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- систематизація знань студентів про природу; 

- окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, доступної 

розумінню дітей, їх потребам та інтересам; 

- оволодіння студентами методами ознайомлення учнів з природою; 

- розкриття перспектив використання потенціалу природи для гуманізації 

педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін 

особистості, зміцнення здоров’я здобувачів початкової освіти. 

 



Передумови для вивчення дисципліни: Даний курс пов'язаний з блоком 

природничих та гуманітарних дисциплін: ботанікою, зоологією, біологією, анатомією, 

географією,  педагогікою, психологією; історією, соціологією, етикою, філософією. 

 

Навчальна дисципліна складається з 3-ти кредитів. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН – 1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН – 2. Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості 

ведення журналу обліку успішності учнів. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у 

позаурочній діяльності. 

ПРН – 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН – 5 Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи 

природничої освітньої галузі та її змістових ліній, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

ПРН – 6 Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову 

освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які 

вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи. 

ПРН – 7 Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну 

основу природничої освітньої галузі, визначені Державним стандартом початкової загальної 

освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН – 9 Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування для певного класу, теми. 

ПРН – 10 Моделювати процес навчання учнів початкової школи природознавства: 

розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами 

завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і 

понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми. 

ПРН – 11 Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. 

Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями 

оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, 

визначених у програмі з природничої освітньої галузі. 

ПРН – 12 Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення 

його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і 

технологій. 

ПРН – 19 Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту. 

 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1  Загальнонавчальна.  Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами,  сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо.  

ЗК-2  Інформаційно-аналітична.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 

та формулювання логічних висновків.  

ЗК-4  Комунікативна.  Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-

діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 



писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння 

володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 

вреґулювання конфліктів  

ЗК-6  Етична.  Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних 

цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів  педагогічної етики 

(професійної етики вчителя початкової школи).  

ЗК-7  Соціокультурна.  Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування  у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту 

художніх творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції 

вчителя. Здатність до цінування  та повага до різноманітності і мультикультурності; надання 

рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, 

толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей.  

ЗК-8  Міжособистісної взаємодії.  Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 

Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань.   

ЗК-9  Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії 

в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 

школярів, спілкування з їхніми батьками,  комунікації з адміністрацією школи й колегами.  

ЗК-10 Рефлексивна.  Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів 

та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-11 Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати 

завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та 

духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і 

досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, 

готовність до здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи 

та створення психолого-педагогічних умов для формування здорового способу життя учнів.  

ЗК-12 Інформаційно-комунікаційна.  Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

 

ІІ. Фахові:  

ФК-2  Здатність розуміти та вміти перекласти із словником автентичні тексти за 

фахом; знаходити конкретну інформацію, пов’язану з предметом навчання  

ФК-7  Здатність використовувати інформаційні ресурси у професійній діяльності  

ФК-8  Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використання інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки та змінюваної 

соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та методів роботи  

ФК-9  Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних 

концепцій і предметних методик  



ФК-10 Здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики володіння 

умінням проектування, реалізації, оцінювання і корекції освітнього процесу  

ФК-13 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій:  сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; різні підходи 

до класифікації методів і форм організації навчання; сучасні підходи до організації різних 

видів занять  

ФК-15 Здатність  здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи 

навчання; використовувати навчальні технології   

ФК-17 Здатність  переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання  

ФК-18 Здатність опанувати основні розділи нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін: природничо-математичного циклу, філологічних дисциплін, технологій 

початкової освіти та практикумів  іноземної мови за науковим спрямуванням, каліграфії, 

основ культури мовлення  

ФК-20 Здатність  застосовувати базові знання з педагогіки та психології у навчально-

виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити порівняльний аналіз 

традиційної і альтернативної систем навчання  

ФК-21 Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (3 кред. / 90 годин). 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи екології 

Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології. Коротка історія та напрямки 

розвитку науки. Структура і напрями розвитку сучасної екології. Методи екологічних 

досліджень: спостереження, прогноз, моделювання, моніторинг. Зв'язок екології з іншими 

науками: ботаніка, зоологія, фізіологія, етологія (наука про поведінку тварин), біохімія, 

генетика, еволюційне вчення, кліматологія, палеонтологія, геологія. Роль науки у розвитку 

екологічної культури. 

Тема 2. Основи демекології – екології популяцій. Популяція та її основні 

характеристики. Структура популяцій. Статева структура, її  адаптивне значення у різних 

групах тварин і рослин. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів. Типи 

популяцій за віковою структурою. Просторова структура популяцій. Етологічна 

(поведінкова) структура популяцій тварин. Система домінування – підкорення у групах, її 

біологічне значення.  Динаміка популяцій, її основні показники.  

Тема 3. Екосистеми і біогеоценоз. Ознаки для характеристики екосистем, принципи 

функціонування екосистем. Основні екосистеми Землі. Принципи стійкості екосистем. 

Вчення про біогеоценози (В.Сукачов). Структура біогеоценозів. Енергетичні 

взаємовідношення в екосистемах. Ланцюги живлення. Біологічна продуктивність. Первинна 

та вторинна продукція. Біологічний кругообіг речовин. 

Тема 4. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера. Поняття про біосферу.  

Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Структура біосфери.  Функції та властивості живої 

речовини. Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна роль. Межі біосфери. 

Геохімічна робота живої речовини.  Закони В.І.Вернадського. Вчення про ноосферу (В.І. 

Вернадський). Умови для створення ноосфери 

Тема 5.  Антропогенний вплив на природне середовище. Антропогенні джерела 

забруднення атмосфери, основні забруднюючі агенти. Забруднення водного середовища. 

Теплове забруднення водойм. Ерозія та засолення грунтів. Опустелювання. Наземно-

повітряне середовище як середовище життя. Антропогенний вплив на рослинний і 



тваринний світ. Екологічні криза і катастрофа. Нормування і методи визначення забруднень. 

Загальний екологічний  стан, стан окремих регіонів. Роль екологічних знань у становленні 

цивілізації, у розвитку екологічної культури. 

 

Кредит 2. Основи природознавства 

Тема 6. Земля і Всесвіт. План і карта. Читання карт і планів.  Сучасні  уявлення про 

склад, будову та походження Всесвіту. Галактика. Молочний шлях. Сонячна система, її 

склад та загальний план будови. Вплив  космічних  факторів на природу Землі. Обертання  

Землі навколо осі та його наслідки: зміна дня і ночі, широта, зональність у розподілі тепла, 

полярне стиснення, відхилення рухомих тіл, виникнення припливної хвилі, різниця у часі на 

різних меридіанах, добові ритми в природі. Рух землі навколо Сонця: орбіта, напрям і 

швидкість руху, положення земної осі в просторі та відносно Сонця. Дні рівнодення та 

сонцестояння, тропіки, полярні кола, полярні день і ніч. Наслідки річного руху Землі; зміна 

пір року, сезонні ритми в природі, теплові пояси. Час місцевий, поясний, літній. Лінія 

переміни дат. Календар. Поняття про географічний план та карту, їх суспільні та відмінні 

риси. Значення карт та планів у наукових дослідженнях та практичній діяльності людини. 

Переваги карти як джерела знань. Масштаб, його види, класифікація карт за масштабом. 

Суть картографічних проекцій. Спотворення, які виникають при переході від поверхні 

еліпсоїда до площини. Класифікація карт за характером спотворень та способів перебудови. 

Географічна сітка карти, її елементи. Географічні  координати – широта та довгота, їх 

визначення. Способи зображення об’єктів та явищ на планах та картах. Умовні позначення 

планів місцевості та фізико-географічних карт. Типи карт за змістом. Поняття про 

географічний та магнітний меридіан. Способи зображення об’єктів та явищ на планах та 

картах. Умовні позначення планів місцевості та фізико-географічних карт. Класифікація 

географічних карт: види карт за змістом, територіальним охопленням, призначенням, 

способом використання. Карти і атласи для початкової школи, їх особливості.  

Тема 7. Біосфера та географічна оболонка. Внутрішня будова Землі. Поняття про 

літосферу. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини. Сучасні уявлення про 

біосферу. Роль живих організмів у розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Грунт, його 

утворення. Роль живих організмів, мінеральних речовини, клімату та рельєфу у процесі 

ґрунтоутворення. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Ґрунтова карта України. 

Ерозія та меліорація ґрунтів. Географічна оболонка, основні її закономірності: цілісність, 

ритмічність, зональність. Диференціація географічної  оболонки на географічні пояси та 

природні зони. Фактори, що зумовлюють та порушують зональність. Висота і поясність в 

горах. Методи дослідження внутрішньої будови Землі. Земна кора, мантія, ядро та їх вплив 

на географічну оболонку. Поняття про літосферу. Земний магнетизм, його значення. 

Відносний та абсолютний вік Землі. Геологічне літочислення. Поняття про рельєф, його 

значення. Планетарні форми рельєфу; виступи материків та западини океанів. Поділ суші на 

материки і частини світу. Основні форми рельєфу материків: гори і рівнини. Поділ гір за 

абсолютною висотою: низькі, середні, високі. Основні форми гірського рельєфу: гірські 

хребти і долини. Поняття про гірські вузли, нагір’я. Рівнини. Поділ рівнин за абсолютною 

висотою (плоскі, хвилясті, горбисті). Утворення горбів. Мінерали, їх фізичні властивості. 

Різноманітність та господарське значення мінералів. Гірські породи. Класифікація гірських 

порід за способом утворення: магматичні, осадові, метаморфічні. Корисні копалини, їх види: 

горючі, рудні,нерудні. Мінерали, гірські породи та корисні копалини, які вивчаються у 

початковій школі. Мінерали, гірські породи та корисні копалини рідного краю. 

Тема 8. Гідросфера. Світовий океан. Води суші. Атмосфера. Погода і клімат. 

Поняття про гідросферу. Походження та кругообіг води на планеті,фізичні та хімічні 

властивості води, їх географічне  значення. Роль води у природі та житті людини. Світовий 

океан, його складові частини (океани, моря, затоки, протоки). Склад та властивості 

океанічної води (солоність, температура, насиченість газами, хвилювання поверхні). Крига в 

океані. Рельєф океанічного дна: шельф, материковий схил, ложе океану (серединні хребти, 



котловини, глибоководні западини). Острови, їх види: материкові, вулканічні, коралові. Течії 

в Світовому океані, їх види та значення. Життя у Світовому океані (планктон, нектон, 

бентос). Біологічні та геологічні ресурси океану, їх використання та охорона. Забруднення 

Світового океану і його охорона. Внутрішні води, їх види та поширення. Підземні води, їх 

класифікація за утворенням: верховодка, грунтові, міжпластові. Артезіанські води. Джерела. 

Мінеральні води. Термальні води і гейзери. Роль підземних вод у природі: живлення річок, 

рельєфоутворення, заболочення, перенесення речовини. Використання підземних вод 

людиною, охорона їх від забруднення. Ріки, річкові системи та басейни, вододіли. Рівнинні 

та гірські річки, їх річкові долини. Живлення та режим річок. Робота річок: ерозійна, 

транспортуюча, акумулятивна. Пороги та водопади, дельти. Значення та охорона річок. 

Канали, їх види (зрошувальні, осушувальні, судноплавні) та значення. Озера. Класифікація 

озер та походження котловин, солоністю, водним режимом. Еволюція озер. Охорона озер. 

Болота, умови їх утворення, типи боліт за живленням, значення боліт у природі. Меліорація 

боліт, її походження, сучасне поширення та значення. Значення гідросфери, охорона її вод 

від забруднення. Внутрішні води свого краю.  

Поняття про атмосферу, її походження, сучасний склад та будова. Нагрівання 

атмосфери. Сонячна радіація, її види: пряма, розсіяна, сумарна, ввібрана, відбита. Залежність 

величини сонячної  радіації від кута падіння сонячних променів та характеру земної 

поверхні. Особливості нагрівання суші та води, їх значення. Температура повітря, її зміни з 

широтою та висотою. Температурна інверсія. Ізотерми. Теплові пояси Землі. Вода в 

атмосфері. Абсолютна та відносна вологість повітря. Конденсація і сублімація водяної пари 

у вільній атмосфері. Хмари, їх типи. Види атмосферних опадів, їх утворення та вимірювання. 

Основні закономірності розподілу опадів на земній поверхні. Коефіцієнт зволоження. Тиск 

атмосфери, його залежність від температури та руху повітря. Зміна тиску із висотою. 

Особливості розподілу атмосферного тиску біля земної поверхні. Циркуляція атмосфери. 

Вітер, його швидкість та напрямок. Бризи і мусони. Загальна циркуляція атмосфери, її 

особливості в помірних (західний переніс повітря, циклони, антициклони) та тропічних 

широтах (пасати, мусони). Тропічні циклони. Поняття про погоду та клімат. 

Тема 9. Рослинна клітина і рослинні тканини. Органи рослин та їх функції. Нижчі 

рослини. Вищі рослини. Особливості будови клітин, її властивості: ділення,ріст,розвиток,  

обмін речовин. Поняття про рослинні тканини (твірні, покривні, механічні та провідні), 

особливості будови та функції. Поняття про вегетативні та генеративні органи. Корінь, його 

функції. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Типи кореневих систем. Видозміни кореня. 

Частини квітки та їх функції. Процеси, які відбуваються в квітці. Суцвіття, їх біологічне 

значення та типи. Плоди, їх класифікація і значення. 

Розвиток рослинного світу Землі. Значення рослин у природі і для людини. Система 

рослин. Загальна характеристика нижчих рослин. Бактерії як прокаріотичні організми. 

Водорості: особливості будови, живлення, розмноження основних представників різних 

відділів. Гриби, особливості їх будови, живлення, розмноження. Класифікація грибів. 

Лишайники. Взаємовідносини гриба і водорості в тілі лишайника. Загальна характеристика 

вищих рослин. Мохоподібні: особливості будови і життєвого циклу. Сучасні представники 

хвощів, плаунів, папоротей. Особливості будови та розмноження. Загальна характеристика 

голонасінних. Сучасні класи, їх  значення. Покритонасінні як ступінь  еволюції царства 

рослин, поділ на класи та родини. Характеристика окремих родин класу однодольних і 

дводольних. 

Тема 10. Тварини як компонент біосфери.  

Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх 

функції. Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи 

розвитку,поняття про статевий цикл. Регенерація. Особливості життєдіяльності, значення 

червів. Шляхи зараження, цикл розвитку та пристосування до паразитичного способу життя. 

Захворювання, які спричиняють паразитичні види червів. Загальна характеристика типу 

Молюски. Особливості життєдіяльності, розмноження та розвиток. Класифікація. Загальна 



характеристика типу Членистоногі. Пристосування до різноманітних умов існування. 

Класифікація. Загальна характеристика типу Хордові. Класифікація. Клас Риби. 

Морфологічні перетворення хребетних тварин, зумовлені виходом їх на сушу. Клас амфібії 

та земноводні. Загальна характеристика класу у зв’язку з земноводним способом життя. 

Систематика сучасних Земноводних. Клас плазуни, або рептилії, їх характеристика. 

Систематика сучасних рептилій. Загальна характеристика птахів як вищих хребетних тварин, 

пристосованих до польоту. Класифікація птахів. Загальна характеристика класу Ссавців. 

Основні морфологічні ознаки, будова і функціонування окремих систем органів. 

Пристосування Ссавців. 

 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

Тема 11. Предмет і завдання, методи дослідження методики навчання 

природознавства.  Завдання і зміст природничої освітньої галузі  

Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство». 

Методологічні основи методики викладання природознавства, її зв’язок з іншими науками. 

Методи дослідження в галузі методика. Становлення і розвиток природознавства.  

Планування та структурування змісту курсу «Природознавство», «Я досліджую світ». 

Особливості змістового забезпечення природничої освітньої галузі. Принципи відбору змісту 

і побудови організації освітнього процесу вивчення природи. Завдання і зміст природничої 

освітньої галузі. Поняття інтеграції у процесі навчання природничої освітньої галузі у 

початковій школі. 

Тема 12. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники. 

Місце і роль матеріальної бази з природознавства в освітньому середовищі сучасного 

закладу освіти I ступеня.  

Кабінет природознавства. Наочні посібники та обладнання для уроків 

природознавства. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. Методика роботи з 

різними видами наочних посібників.   

Куточок живої природи та використання його об’єктів у навчальному процесі.  

Краєзнавчий куточок.  Навчально-дослідна ділянка. Географічний майданчик, його 

влаштування та обладнання.  

Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні вимоги до засобів 

навчання.  

Тема 13. Методика формування і розвитку природничих понять.  

Формування природничих уявлень. 

Характеристика природничих понять. Методика формування і розвитку природничих 

понять.  

Географічні, біологічні природничі поняття в початковій школі. 

Тема 14. Методи навчання природознавству 

Поняття методу навчання природознавству. Традиційні методи навчання природи. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до застосування 

розповіді на уроках природознавства. Використання наочних посібників у процесі 

застосування словесних методів навчання. 

Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки запитань  при 

проведенні бесіди. Застосування різних  видів бесід  на уроках природознавства.  

Робота з підручником та художньою літературою природничого змісту. 

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах. Ведення 

спостережень за неживою та живою природою.  

Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки дослідів та 

практичних робіт. Досліди з ґрунтом у початковій школі на уроках природознавства. 



Методичні прийоми: порівняння, аналогія, виділення головного, групування 

навчального матеріалу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у природі.  

Вибір оптимальних методів і прийомів навчання. 

Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: урок, позаурочна 

та позакласна робота. Урок – основна форма організації освітнього середовища в школі.  

Основні типи уроків з природознавства. 

Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види домашнього завдання. 

Позакласна робота та її навчально-виховне значення. 

Створення проблемно-пошукових ситуацій. Постановка пізнавальних завдань. 

Використання місцевого матеріалу. Використання надбань усної народної творчості. 

Використання цікавого матеріалу на уроках. Використання художньої та науково-популярної 

літератури у процесі навчання природознавства. Ігрова діяльність на уроках 

природознавства. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Основи екології 

Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології 6 2  4 

Тема 2. Основи демекології – екології популяцій 6  2 4 

Тема 3. Екосистеми і біогеоценоз 6  2 4 

Тема 4. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера 6 2  4 

Тема 5.  Антропогенний вплив на природне середовище 6  2 4 

Усього: 30 4 6 20 

Кредит 2. Основи природознавства 

Тема 6. Земля і Всесвіт. План і карта. Читання карт і планів 6  2 4 

Тема 7. Біосфера та географічна оболонка. Внутрішня будова 

Землі. Поняття про літосферу. Мінерали та гірські породи. 

Корисні копалини 

6  2 4 

Тема 8. Гідросфера. Світовий океан. Води суші. Атмосфера. 

Погода і клімат 
6   6 

Тема 9. Рослинна клітина і рослинні тканини. Органи рослин 

та їх функції. Нижчі рослини. Вищі рослини 
6  2 4 

Тема 10. Тварини як компонент біосфери 6 2 2 2 

Усього: 30 2 8 20 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

Тема 11. Предмет і завдання, методи дослідження методики 

навчання природознавства.  Завдання і зміст природничої 

освітньої галузі 

6   6 

Тема 12. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби 

навчання природознавству. Наочні посібники 
6   6 

Тема 13. Методика формування і розвитку природничих 

понять.  
6  2 4 

Тема 14. Методи навчання природознавству  6 2 2 2 

Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі 

природознавства початкової школи 
6 2 2 2 

Усього: 30 4 6 20 

Усього годин: 90 10 20 60 

 

 



4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи екології 

1. Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології 2 

2. Тема 4. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера 2 

Кредит 2. Основи природознавства 

3. Тема 10. Тварини як компонент біосфери 2 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

4. Тема 14. Методи навчання природознавству  2 

5. Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 

2 

Разом:  10 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи екології 

1. Тема 2. Основи демекології – екології популяцій 2 

2. Тема 3. Екосистеми і біогеоценоз 2 

3. Тема 5.  Антропогенний вплив на природне середовище 2 

Кредит 2. Основи природознавства 

4. Тема 6. Земля і Всесвіт. План і карта. Читання карт і планів 2 

5. Тема 7. Біосфера та географічна оболонка. Внутрішня будова Землі. Поняття 

про літосферу. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини 

2 

6. Тема 9. Рослинна клітина і рослинні тканини. Органи рослин та їх функції. 

Нижчі рослини. Вищі рослини 

2 

7. Тема 10. Тварини як компонент біосфери 2 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

8. Тема 13. Методика формування і розвитку природничих понять.  2 

9. Тема 14. Методи навчання природознавству  2 

10. Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 

2 

Разом:  20 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи екології 

1. Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології 4 

2. Тема 2. Основи демекології – екології популяцій 4 

3. Тема 3. Екосистеми і біогеоценоз 4 

4. Тема 4. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера 4 

5. Тема 5.  Антропогенний вплив на природне середовище 4 

Кредит 2. Основи природознавства 

6. Тема 6. Земля і Всесвіт. План і карта. Читання карт і планів 4 

7. Тема 7. Біосфера та географічна оболонка. Внутрішня будова Землі. Поняття 

про літосферу. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини 
4 



8. Тема 8. Гідросфера. Світовий океан. Води суші. Атмосфера. Погода і клімат 6 

9. Тема 9. Рослинна клітина і рослинні тканини. Органи рослин та їх функції. 

Нижчі рослини. Вищі рослини 
4 

10. Тема 10. Тварини як компонент біосфери 2 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

11. Тема 11. Предмет і завдання, методи дослідження методики навчання 

природознавства.  Завдання і зміст природничої освітньої галузі 
6 

12. Тема 12. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники 
6 

13. Тема 13. Методика формування і розвитку природничих понять.  4 

14. Тема 14. Методи навчання природознавству  2 

15. Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 
2 

Разом:  60 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Навчальні проекти (розробка конспектів уроків, сценаріїв ділової гри, виховних 

заходів за обраною педагогічною технологією для 1-4 класів). 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно  

Студенту виставляється дуже добре,  

Студенту виставляється добре,  

Студенту виставляється достатньо,  

Студенту виставляється задовільно,  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 



*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 
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Анотація  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологія та природознавство 

з методикою» складена відповідно до освітньої програми 013Початкова освіта (ступінь 

бакалавра). 

Метою вивчення є забезпечення розуміння студентами екологічної аксіоматики, 

сформувати у кожного з них особисте відношення до екологічних проблем, підготовка 

майбутнього фахівця початкової освіти до організації освітнього процесу ознайомлення 

здобувачів початкової освіти з природою відповідно до концепції сталого розвитку, 

формування знань щодо змісту, методів і форм ознайомлення здобувачів початкової освіти з 

природою, формування професійних якостей на засадах компетентнісного та інтегрованого 

підходів. 

Ключові слова: екологія, екосистеми, біогеоценоз, біосфера, форми та методи 

ознайомлення з природою, ігрові та проектні технології. 

 

Анотація 

The program of studying the normative academic discipline "Ecology and Natural Sciences 

with Teaching Methods" is compiled in accordance with the educational program 013 Primary 

Education (bachelor's degree). 

The purpose of the study is to ensure students' understanding of ecological axiomatics, to 

form in each of them a personal attitude to environmental problems, training future primary 

education specialist to organize the educational process of acquainting primary school students with 

nature in accordance with the concept of sustainable development. applicants for primary education 

with nature, the formation of professional qualities on the basis of competency and integrated 

approaches. 

Key words:ecology, ecosystems, biogeocenosis, biosphere, forms and methods of 

acquaintance with nature, game and design technologies. 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологія та природознавство 

з методикою» складена Січко І.О.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньою програмою Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єкти, явища, закони, задачі 

екологічної науки; природне середовище людини в найширшому розумінні слова. Воно 

розглядається як складна цілісна система взаємозв’язаних і взаємозалежних предметів, явищ, 

умов та впливів різноманітного природного походження. Субсистемами цієї системи є 

фізичні, хімічні, кристалічні, біологічні, геологічні, космічні компоненти. Вони є 

інтегрованими складовими частинами середовища, зазнають його впливів і своїм 

функціонуванням впливають на нього, зміст, методи і форми ознайомлення здобувачів 

початкової освіти з природою в освітньому середовищі. 

Міждисциплінарні зв’язки: Даний курс пов'язаний з блоком природничих та 

гуманітарних дисциплін: ботанікою, зоологією, біологією, анатомією, географією,  

педагогікою, психологією; історією, соціологією, етикою, філософією. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 1.1. Мета курсу:забезпечити розуміння студентами екологічної аксіоматики, 

сформувати у кожного з них особисте відношення до екологічних проблем, підготовка 

майбутніх фахівців початкової освіти до організації процесу ознайомлення школярів з 

природою відповідно до концепції сталого розвитку, формування знань щодо змісту, методів 

і форм ознайомлення здобувачів початкової освіти з природою, формування професійних 

якостей на засадах компетентнісного та інтегрованого підходів. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- підвищити рівень знань студентів в питаннях екології; 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним матеріалом з 

курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- спрямувати увагу студентів на ознайомлення з теоретичними, глобальними і 

регіональними екологічними проблемами; 

- вдосконалити вміння  студентів аналізувати й зіставляти причини і наслідки змін, що 

відбуваються в природі; 

- систематизація знань студентів про природу;окреслення змісту інформації про 

об’єкти та явища оточуючої природи, доступної розумінню учнів, їх потребам та 

інтересам;  

- оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою;  

- розкриття перспектив використання потенціалу природи для гуманізації 

педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін 

особистості, зміцнення здоров’я здобувачів початкової освіти;  

- систематизація знань студентів про основні фізико-географічні поняття та суть 

головних процесів, які відбуваються в географічній оболонці Землі;  

- існуючі тісні взаємозв’язки між географічними об’єктами, процесами і  явищами; 

-  будову і походження Всесвіту та нашої Сонячної системи; природні зони світу, 

України;  

- головні особливості царств Рослин і Тварин;  

- навчання умінню доцільно використовувати форми організації освітнього процесу під 

час вивчення природи;  

- формування і розвиток патріотичних почуттів та національної самосвідомості 

студентів на основі почуття любові до природи та турботливого ставлення до неї;  

- збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у майбутніх 

фахівців початкової освіти. 

- ознайомлення студентів із змістом курсу навчання природознавства, методами, 

формами і засобами навчання; 

- розкриття особливостей вивчення окремих питань методики навчання 



природознавства; 

- ознайомлення студентів з типовими труднощами та помилками учнів  

та шляхами їх попередження. 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним матеріалом з 

курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- систематизація знань студентів про природу; 

- окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, доступної 

розумінню дітей, їх потребам та інтересам; 

- оволодіння студентами методами ознайомлення учнів з природою; 

- розкриття перспектив використання потенціалу природи для гуманізації 

педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін 

особистості, зміцнення здоров’я здобувачів початкової освіти. 

 

Програмні результати навчання:  
ПРН – 1 Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН – 2. Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості 

ведення журналу обліку успішності учнів. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у 

позаурочній діяльності. 

ПРН – 4 Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН – 5 Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи 

природничої освітньої галузі та її змістових ліній, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

ПРН – 6 Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову 

освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які 

вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи. 

ПРН – 7 Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну 

основу природничої освітньої галузі, визначені Державним стандартом початкової загальної 

освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН – 9 Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування для певного класу, теми. 

ПРН – 10 Моделювати процес навчання учнів початкової школи природознавства: 

розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами 

завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і 

понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми. 

ПРН – 11 Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. 

Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями 

оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, 

визначених у програмі з природничої освітньої галузі. 

ПРН – 12 Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення 

його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і 

технологій. 

ПРН – 19 Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту. 

  

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1  Загальнонавчальна.  Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами,  сучасними системами, методиками, 



технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо.  

ЗК-2  Інформаційно-аналітична.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 

та формулювання логічних висновків.  

ЗК-4  Комунікативна.  Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-

діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння 

володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та 

вреґулювання конфліктів  

ЗК-6  Етична.  Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних 

цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів  педагогічної етики 

(професійної етики вчителя початкової школи).  

ЗК-7  Соціокультурна.  Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування  у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту 

художніх творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції 

вчителя. Здатність до цінування  та повага до різноманітності і мультикультурності; надання 

рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, 

толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей.  

ЗК-8  Міжособистісної взаємодії.  Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 

Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань.   

ЗК-9  Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії 

в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 

школярів, спілкування з їхніми батьками,  комунікації з адміністрацією школи й колегами.  

ЗК-10 Рефлексивна.  Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів 

та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-11 Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати 

завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та 

духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і 

досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, 

готовність до здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи 

та створення психолого-педагогічних умов для формування здорового способу життя учнів.  

ЗК-12 Інформаційно-комунікаційна.  Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

 

ІІ. Фахові:  

ФК-2  Здатність розуміти та вміти перекласти із словником автентичні тексти за 

фахом; знаходити конкретну інформацію, пов’язану з предметом навчання  

ФК-7  Здатність використовувати інформаційні ресурси у професійній діяльності  



ФК-8  Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використання інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки та змінюваної 

соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та методів роботи  

ФК-9  Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних 

концепцій і предметних методик  

ФК-10 Здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики володіння 

умінням проектування, реалізації, оцінювання і корекції освітнього процесу  

ФК-13 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій:  сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; різні підходи 

до класифікації методів і форм організації навчання; сучасні підходи до організації різних 

видів занять  

ФК-15 Здатність  здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  методи 

навчання; використовувати навчальні технології   

ФК-17 Здатність  переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання  

ФК-18 Здатність опанувати основні розділи нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін: природничо-математичного циклу, філологічних дисциплін, технологій 

початкової освіти та практикумів  іноземної мови за науковим спрямуванням, каліграфії, 

основ культури мовлення  

ФК-20 Здатність  застосовувати базові знання з педагогіки та психології у навчально-

виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити порівняльний аналіз 

традиційної і альтернативної систем навчання  

ФК-21 Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти  

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Кредит 1. Основи екології 

Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології. Коротка історія та напрямки 

розвитку науки. Структура і напрями розвитку сучасної екології. Методи екологічних 

досліджень: спостереження, прогноз, моделювання, моніторинг. Зв'язок екології з іншими 

науками: ботаніка, зоологія, фізіологія, етологія (наука про поведінку тварин), біохімія, 

генетика, еволюційне вчення, кліматологія, палеонтологія, геологія. Роль науки у розвитку 

екологічної культури. 

Тема 2. Основи демекології – екології популяцій. Популяція та її основні 

характеристики. Структура популяцій. Статева структура, її  адаптивне значення у різних 

групах тварин і рослин. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів. Типи 

популяцій за віковою структурою. Просторова структура популяцій. Етологічна 

(поведінкова) структура популяцій тварин. Система домінування – підкорення у групах, її 

біологічне значення.  Динаміка популяцій, її основні показники.  

Тема 3. Екосистеми і біогеоценоз. Ознаки для характеристики екосистем, принципи 

функціонування екосистем. Основні екосистеми Землі. Принципи стійкості екосистем. 

Вчення про біогеоценози (В.Сукачов). Структура біогеоценозів. Енергетичні 

взаємовідношення в екосистемах. Ланцюги живлення. Біологічна продуктивність. Первинна 

та вторинна продукція. Біологічний кругообіг речовин. 

Тема 4. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера. Поняття про біосферу.  

Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Структура біосфери.  Функції та властивості живої 

речовини. Жива речовина планети, її хімічний склад та геохімічна роль. Межі біосфери. 



Геохімічна робота живої речовини.  Закони В.І.Вернадського. Вчення про ноосферу (В.І. 

Вернадський). Умови для створення ноосфери 

Тема 5.  Антропогенний вплив на природне середовище. Антропогенні джерела 

забруднення атмосфери, основні забруднюючі агенти. Забруднення водного середовища. 

Теплове забруднення водойм. Ерозія та засолення грунтів. Опустелювання. Наземно-

повітряне середовище як середовище життя. Антропогенний вплив на рослинний і 

тваринний світ. Екологічні криза і катастрофа. Нормування і методи визначення забруднень. 

Загальний екологічний  стан, стан окремих регіонів. Роль екологічних знань у становленні 

цивілізації, у розвитку екологічної культури. 

 

Кредит 2. Основи природознавства 

Тема 6. Земля і Всесвіт. План і карта. Читання карт і планів.  Сучасні  уявлення про 

склад, будову та походження Всесвіту. Галактика. Молочний шлях. Сонячна система, її 

склад та загальний план будови. Вплив  космічних  факторів на природу Землі. Обертання  

Землі навколо осі та його наслідки: зміна дня і ночі, широта, зональність у розподілі тепла, 

полярне стиснення, відхилення рухомих тіл, виникнення припливної хвилі, різниця у часі на 

різних меридіанах, добові ритми в природі. Рух землі навколо Сонця: орбіта, напрям і 

швидкість руху, положення земної осі в просторі та відносно Сонця. Дні рівнодення та 

сонцестояння, тропіки, полярні кола, полярні день і ніч. Наслідки річного руху Землі; зміна 

пір року, сезонні ритми в природі, теплові пояси. Час місцевий, поясний, літній. Лінія 

переміни дат. Календар. Поняття про географічний план та карту, їх суспільні та відмінні 

риси. Значення карт та планів у наукових дослідженнях та практичній діяльності людини. 

Переваги карти як джерела знань. Масштаб, його види, класифікація карт за масштабом. 

Суть картографічних проекцій. Спотворення, які виникають при переході від поверхні 

еліпсоїда до площини. Класифікація карт за характером спотворень та способів перебудови. 

Географічна сітка карти, її елементи. Географічні  координати – широта та довгота, їх 

визначення. Способи зображення об’єктів та явищ на планах та картах. Умовні позначення 

планів місцевості та фізико-географічних карт. Типи карт за змістом. Поняття про 

географічний та магнітний меридіан. Способи зображення об’єктів та явищ на планах та 

картах. Умовні позначення планів місцевості та фізико-географічних карт. Класифікація 

географічних карт: види карт за змістом, територіальним охопленням, призначенням, 

способом використання. Карти і атласи для початкової школи, їх особливості.  

Тема 7. Біосфера та географічна оболонка. Внутрішня будова Землі. Поняття про 

літосферу. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини. Сучасні уявлення про 

біосферу. Роль живих організмів у розвитку атмосфери, гідросфери і літосфери. Грунт, його 

утворення. Роль живих організмів, мінеральних речовини, клімату та рельєфу у процесі 

ґрунтоутворення. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Ґрунтова карта України. 

Ерозія та меліорація ґрунтів. Географічна оболонка, основні її закономірності: цілісність, 

ритмічність, зональність. Диференціація географічної  оболонки на географічні пояси та 

природні зони. Фактори, що зумовлюють та порушують зональність. Висота і поясність в 

горах. Методи дослідження внутрішньої будови Землі. Земна кора, мантія, ядро та їх вплив 

на географічну оболонку. Поняття про літосферу. Земний магнетизм, його значення. 

Відносний та абсолютний вік Землі. Геологічне літочислення. Поняття про рельєф, його 

значення. Планетарні форми рельєфу; виступи материків та западини океанів. Поділ суші на 

материки і частини світу. Основні форми рельєфу материків: гори і рівнини. Поділ гір за 

абсолютною висотою: низькі, середні, високі. Основні форми гірського рельєфу: гірські 

хребти і долини. Поняття про гірські вузли, нагір’я. Рівнини. Поділ рівнин за абсолютною 

висотою (плоскі, хвилясті, горбисті). Утворення горбів. Мінерали, їх фізичні властивості. 

Різноманітність та господарське значення мінералів. Гірські породи. Класифікація гірських 

порід за способом утворення: магматичні, осадові, метаморфічні. Корисні копалини, їх види: 

горючі, рудні,нерудні. Мінерали, гірські породи та корисні копалини, які вивчаються у 

початковій школі. Мінерали, гірські породи та корисні копалини рідного краю. 



Тема 8. Гідросфера. Світовий океан. Води суші. Атмосфера. Погода і клімат. 

Поняття про гідросферу. Походження та кругообіг води на планеті,фізичні та хімічні 

властивості води, їх географічне  значення. Роль води у природі та житті людини. Світовий 

океан, його складові частини (океани, моря, затоки, протоки). Склад та властивості 

океанічної води (солоність, температура, насиченість газами, хвилювання поверхні). Крига в 

океані. Рельєф океанічного дна: шельф, материковий схил, ложе океану (серединні хребти, 

котловини, глибоководні западини). Острови, їх види: материкові, вулканічні, коралові. Течії 

в Світовому океані, їх види та значення. Життя у Світовому океані (планктон, нектон, 

бентос). Біологічні та геологічні ресурси океану, їх використання та охорона. Забруднення 

Світового океану і його охорона. Внутрішні води, їх види та поширення. Підземні води, їх 

класифікація за утворенням: верховодка, грунтові, міжпластові. Артезіанські води. Джерела. 

Мінеральні води. Термальні води і гейзери. Роль підземних вод у природі: живлення річок, 

рельєфоутворення, заболочення, перенесення речовини. Використання підземних вод 

людиною, охорона їх від забруднення. Ріки, річкові системи та басейни, вододіли. Рівнинні 

та гірські річки, їх річкові долини. Живлення та режим річок. Робота річок: ерозійна, 

транспортуюча, акумулятивна. Пороги та водопади, дельти. Значення та охорона річок. 

Канали, їх види (зрошувальні, осушувальні, судноплавні) та значення. Озера. Класифікація 

озер та походження котловин, солоністю, водним режимом. Еволюція озер. Охорона озер. 

Болота, умови їх утворення, типи боліт за живленням, значення боліт у природі. Меліорація 

боліт, її походження, сучасне поширення та значення. Значення гідросфери, охорона її вод 

від забруднення. Внутрішні води свого краю.  

Поняття про атмосферу, її походження, сучасний склад та будова. Нагрівання 

атмосфери. Сонячна радіація, її види: пряма, розсіяна, сумарна, ввібрана, відбита. Залежність 

величини сонячної  радіації від кута падіння сонячних променів та характеру земної 

поверхні. Особливості нагрівання суші та води, їх значення. Температура повітря, її зміни з 

широтою та висотою. Температурна інверсія. Ізотерми. Теплові пояси Землі. Вода в 

атмосфері. Абсолютна та відносна вологість повітря. Конденсація і сублімація водяної пари 

у вільній атмосфері. Хмари, їх типи. Види атмосферних опадів, їх утворення та вимірювання. 

Основні закономірності розподілу опадів на земній поверхні. Коефіцієнт зволоження. Тиск 

атмосфери, його залежність від температури та руху повітря. Зміна тиску із висотою. 

Особливості розподілу атмосферного тиску біля земної поверхні. Циркуляція атмосфери. 

Вітер, його швидкість та напрямок. Бризи і мусони. Загальна циркуляція атмосфери, її 

особливості в помірних (західний переніс повітря, циклони, антициклони) та тропічних 

широтах (пасати, мусони). Тропічні циклони. Поняття про погоду та клімат. 

Тема 9. Рослинна клітина і рослинні тканини. Органи рослин та їх функції. Нижчі 

рослини. Вищі рослини. Особливості будови клітин, її властивості: ділення,ріст,розвиток,  

обмін речовин. Поняття про рослинні тканини (твірні, покривні, механічні та провідні), 

особливості будови та функції. Поняття про вегетативні та генеративні органи. Корінь, його 

функції. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Типи кореневих систем. Видозміни кореня. 

Частини квітки та їх функції. Процеси, які відбуваються в квітці. Суцвіття, їх біологічне 

значення та типи. Плоди, їх класифікація і значення. 

Розвиток рослинного світу Землі. Значення рослин у природі і для людини. Система 

рослин. Загальна характеристика нижчих рослин. Бактерії як прокаріотичні організми. 

Водорості: особливості будови, живлення, розмноження основних представників різних 

відділів. Гриби, особливості їх будови, живлення, розмноження. Класифікація грибів. 

Лишайники. Взаємовідносини гриба і водорості в тілі лишайника. Загальна характеристика 

вищих рослин. Мохоподібні: особливості будови і життєвого циклу. Сучасні представники 

хвощів, плаунів, папоротей. Особливості будови та розмноження. Загальна характеристика 

голонасінних. Сучасні класи, їх  значення. Покритонасінні як ступінь  еволюції царства 

рослин, поділ на класи та родини. Характеристика окремих родин класу однодольних і 

дводольних. 

Тема 10. Тварини як компонент біосфери.  



Особливості будови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів, їх 

функції. Індивідуальний розвиток тварин, його періоди. Прямий та непрямий типи 

розвитку,поняття про статевий цикл. Регенерація. Особливості життєдіяльності, значення 

червів. Шляхи зараження, цикл розвитку та пристосування до паразитичного способу життя. 

Захворювання, які спричиняють паразитичні види червів. Загальна характеристика типу 

Молюски. Особливості життєдіяльності, розмноження та розвиток. Класифікація. Загальна 

характеристика типу Членистоногі. Пристосування до різноманітних умов існування. 

Класифікація. Загальна характеристика типу Хордові. Класифікація. Клас Риби. 

Морфологічні перетворення хребетних тварин, зумовлені виходом їх на сушу. Клас амфібії 

та земноводні. Загальна характеристика класу у зв’язку з земноводним способом життя. 

Систематика сучасних Земноводних. Клас плазуни, або рептилії, їх характеристика. 

Систематика сучасних рептилій. Загальна характеристика птахів як вищих хребетних тварин, 

пристосованих до польоту. Класифікація птахів. Загальна характеристика класу Ссавців. 

Основні морфологічні ознаки, будова і функціонування окремих систем органів. 

Пристосування Ссавців. 

 

Кредит 3. Методика навчання природничої освітньої галузі  як педагогічна наука 

Тема 11. Предмет і завдання, методи дослідження методики навчання 

природознавства.  Завдання і зміст природничої освітньої галузі  

Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство». 

Методологічні основи методики викладання природознавства, її зв’язок з іншими науками. 

Методи дослідження в галузі методика. Становлення і розвиток природознавства.  

Планування та структурування змісту курсу «Природознавство», «Я досліджую світ». 

Особливості змістового забезпечення природничої освітньої галузі. Принципи відбору змісту 

і побудови організації освітнього процесу вивчення природи. Завдання і зміст природничої 

освітньої галузі. Поняття інтеграції у процесі навчання природничої освітньої галузі у 

початковій школі. 

Тема 12. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники. 

Місце і роль матеріальної бази з природознавства в освітньому середовищі сучасного 

закладу освіти I ступеня.  

Кабінет природознавства. Наочні посібники та обладнання для уроків 

природознавства. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. Методика роботи з 

різними видами наочних посібників.   

Куточок живої природи та використання його об’єктів у навчальному процесі.  

Краєзнавчий куточок.  Навчально-дослідна ділянка. Географічний майданчик, його 

влаштування та обладнання.  

Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні вимоги до засобів 

навчання.  

Тема 13. Методика формування і розвитку природничих понять.  

Формування природничих уявлень. 

Характеристика природничих понять. Методика формування і розвитку природничих 

понять.  

Географічні, біологічні природничі поняття в початковій школі. 

Тема 14. Методи навчання природознавству 

Поняття методу навчання природознавству. Традиційні методи навчання природи. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до застосування 

розповіді на уроках природознавства. Використання наочних посібників у процесі 

застосування словесних методів навчання. 

Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки запитань  при 

проведенні бесіди. Застосування різних  видів бесід  на уроках природознавства.  



Робота з підручником та художньою літературою природничого змісту. 

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах. Ведення 

спостережень за неживою та живою природою.  

Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки дослідів та 

практичних робіт. Досліди з ґрунтом у початковій школі на уроках природознавства. 

Методичні прийоми: порівняння, аналогія, виділення головного, групування 

навчального матеріалу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у природі.  

Вибір оптимальних методів і прийомів навчання. 

Тема 15. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: урок, позаурочна 

та позакласна робота. Урок – основна форма організації освітнього середовища в школі.  

Основні типи уроків з природознавства. 

Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види домашнього завдання. 

Позакласна робота та її навчально-виховне значення. 

Створення проблемно-пошукових ситуацій. Постановка пізнавальних завдань. 

Використання місцевого матеріалу. Використання надбань усної народної творчості. 

Використання цікавого матеріалу на уроках. Використання художньої та науково-популярної 

літератури у процесі навчання природознавства. Ігрова діяльність на уроках 

природознавства. 
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стандартів вищої освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

  



Матеріал до лекційних занять 

 

Лекція 1. Вступ. Предмет, методи, сутність і завдання екології  

Зміст: Визначення, предмет дослідження, завдання екологічної науки, розділи 

екології, основні напрямки екологічних досліджень, методи екологічних 

досліджень. 

Ключові слова: захист довкілля, науково-технічний прогрес, забруднення,  

кризові екологічні ситуації, рівень стійкості біосфери. 
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                         Питання для самоконтролю 

1. Дати визначення та завдання дисципліни «Екологія». 

2. Які основні напрямі у сучасної екології? 



3. Які методи дослідження використовують в екології? 

4. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної 

кризи? 

5. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні? 

 

Лекція 2. Вчення Вернадського В. І. про біосферу. Ноосфера.  
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2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2008. 

– 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. – 

646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний 

посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 



12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 

                             Питання для самоконтролю 

1. Біосфера, поняття, структура її, основна відмінність від других сфер Землі. 

Шість типів речовин, з яких сформована біосфера. 

2. Газова частина Біосфери, її роль. 

3. Гідросфера, її значення в Біосфері. 

4. Літосфера, грунт і його значення. 

5. Джерела потоку енергії на Земній Кулі. 

6. Сонячна енергія, потік енергії в Біосфері, ефективність перенесення енергії  в 

живій речовині. 

7. Біогенна міграція хімічних елементів, біогеохімічні цикли, їх значення в 

колообігу біогенних елементів. 

8. Біогенні хімічні елементи. 

9. Основні типи міграції в межах геосфер, їх значення. 

10. Поняття «середовище», основні середовища живих організмів. 

11. Екологічні чинники, види їх. 

12. Абіотичні чинники, дія їх на живі організми: зона оптимуму, зона 

песимуму, діапазон стійкості. Закон обмежувальних чинників. 

13. Температура, розподіл тепла на Землі. Види температурних змін у 

середовищі, критерії для оцінки температурного режиму. 

14. Вода, значення для Біосфери і для живих організмів. 

15. Світло, значення для рослин і тварин. 

16. Хімічні чинники. 

17. Комплексні чинники: кліматичні, орографічні (рельєф), елфічні (грунтові) 

18. Біотичні чинники: фітогенні, мікробогенні, зоогенні, антропогенні. 

       19. Місце людини в Біосфері. 

 

 

Лекція 3. Тварини як компонент біосфери. 

Мета : 

Дати знання студентам про типових представників тваринного світу 

України; про їх особливості та спосіб життя; про їх користь та шкідливість 

для природи; узагальнити поняття про приналежність їх до певного типу і 

класу, пристосованість до певних умов існування. 
 

Розвивати пам’ять, логічне мислення, уміння встановлювати 

взаємозв’язки в природі. 

План. 

1. Загальна характеристика видового складу тваринного світу. 

2. Відомості про тварин: 



- Підцарство Найпростіші, 

- Тип Кишковопорожнинні, 

- Тип Кільчасті черви,  

- Тип Молюски, 

- Тип Членистоногі: 

- Клас Ракоподібні, 

- Клас Павукоподібні, 

- Клас Комахи, 

 

3. Тип Хордові: 

- Надклас Риби, 

- Клас Земноводні, 

- Клас Плазуни, 

- Клас Птахи.  

4. Клас ссавці, або звірі. 
 

Забезпечення лекції: 
 

Наочно-демонстраційний матеріал: відеофільм «Тварини». Таблиці, слайди, 

колекції безхребетних. 

 

Лекція 4. Методи навчання природознавству 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів з методами навчання 

природознавству, їх класифікацією, обирати оптимальні методи 

навчання природознавству; виховна: виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно, сприяти 

формуванню наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

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

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

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

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 



4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніхгалузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А.М.Методиканавчання освітніх галузей«Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладанняосвітньоїгалузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : ВидавничійДім «Слово», 2010. – 248 с. 

8. Луцан Н. І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях : 

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

 5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

2. Словесні методи навчання: 

1) Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки 

запитань при проведенні бесіди. Застосування різних  видів бесід  на 

уроках природознавства. 

2) Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до 

застосування розповіді на уроках природознавства. Використання 

наочних посібників у процесі застосування словесних методів навчання. 

3. Наочно-практичні методи навчання природознавству 

1) Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки 

дослідів. 

2) Практичні роботи на уроках природознавства. Методичні прийоми: 

порівняння, аналогія, виділення головного, групування навчального матеріалу, 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків у природі. 

4. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових 

класах. Ведення спостережень за неживою та живою природою.  

5. Вибір оптимальних методів і прийомів навчання  



 

Лекція 5.  Форми організації освтінього процесу в курсі природознавства 

початкової школи 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із формами навчання 

природознавства у початковій школі; виховна: виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання 

самостійно, сприяти формуванню наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

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

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

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

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніхгалузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А.М.Методиканавчання освітніх галузей«Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладанняосвітньоїгалузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : ВидавничійДім «Слово», 2010. – 248 с. 

8. Луцан Н. І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях : 

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 



1. Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства. 

Урок – основна форма навчально-виховної роботи. Вимоги до сучасного 

уроку природознавства. 

2. Основні типи уроків з природознавства. Комбінований урок. 

3. Урок  засвоєння нових знань. 

4. Предметний урок. 

5. Урок-екскурсія  

6.Узагальнюючий урок. 

7. Позаурочна робота. 

8. Позакласна робота. 

 

  



Матеріали до практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Основи демекології – екології популяцій 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями демекології. 

Ключові поняття: Демекологія, народжуваність, смертність, динаміка 

популяцій, чисельність популяцій, територіальність, ієрархія. 

План 

1. Популяції та їх основні параметри. 

2. Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття. 

3. Структура популяцій. 

4. Типи взаємовідносин між популяціями. 

5. Коливання та регуляція численності популяції. 

6. Ріст чисельності популяції, криві росту та виживання. 

 

 

Індивідуальне завдання 

1. Навести приклади різних форм організації популяцій : поодинокий спосіб 

життя, сімейний спосіб життя, зграя, стадо, колонія, прайд. 

2. На чому побудована ієрархія популяції? (навести приклади видів тварин) 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Екосистеми та біогеоценоз 

Мета: ознайомити студентів з поняттями «екосистема» та «біогеоценоз». 

Ключові поняття:  Фотосинтез, продуценти, консументи, деструктори, 

фітофаги, зоофаги, детритофаги, стенофаги, поліфаги.  

План 

1. Суть понять «екосистема» та «біогеоценоз». Вчення В.Сукачова. 

2. Складові компоненти біогеоценозу на основні фактори, які забезпечують 

його існування. 

3. Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. 

4. Первинна продукція – продукція автотрофних організмів. Екологічна 

ефективність екосистем. 

5. Екологічна піраміда. Піраміда мас, чисел та енергії. 

6. Загальні принципи стійкості екосистем. 

 

Індивідуальне завдання 

 Визначити критерії, за якими угрупування можна назвати біогеоценозом. 

Теми рефератів та повідомлень 



1. Вчення про біосферу та її еволюція.  

2. Еволюція людини.  

3. Кругообіг речовин та енергії в біосфері.  

4. Проблема походження життя на землі.  

5. Урбанізація і навколишнє середовище.  

6. Вчення В. Вернадського про біосферу.  

7. Негативний вплив антропогенної діяльності на навколишнє природне 

середовище.  

8. Сутність основних етапів розвитку екології як науки 

 

Контрольні питання 

1. Екосистеми – основні структурні одиниці сфери життя.  

2. Критерії виділення екосистем.  

3. Компоненти, будова і закони формування їх структури.  

4. Біотична будова екосистеми.  

5. Характер зв'язків у екологічній системі.  

6. Трофічні ланцюги, рівні, сітки, піраміди. 

7. Поняття «угруповання», «біоценоз», «геобіоценоз», «екосистема». 

 

Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2008. 

– 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. – 

646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний 

посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 



 

 

                              Питання для самоконтролю 

1. Екосистеми і біогеоценоз, поняття. Компоненти біогеоценозу. Ознаки для 

характеристики екосистем. 

2. Абіотичні фактори екосистем, їх розподіл за призначенням, типи дії їх. 

        3. Найбільш важливі фактори з погляду життєдіяльності організмів  (територія, 

температура, сонячна радіація, газовий склад повітря), їх значення для 

функціонування екосистем. 

 4. Грунт як біокосний елемент екосистеми: головні фактори утворення грунту, 

структура і екосистемні функції його. 

 5. Життя в грунті, механізми добування рослинами поживних речовин. 

 6. Живі організми в екосистемах, види структур біоценозу, правило 

формування видового складу біоценозу. 

 7. Основні форми зв’язків між організмами в біоценозі. 

 8. Принципи функціонування екосистем. Порушення цих принципів людиною. 

 9. Забезпечення стійкості екосистем (біотичний потенціал та опір середовища).  

10. Сукцесія – окремий випадок еволюції екосистем. Первинна та вторинна 

сукцесії. 

11. Основні природні екосистеми Землі (суходоли і екосистеми водойм). 

Розподіл екосистем за продуктивністю. 
 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Антропогенний вплив на природне середовище. 

Мета: ознайомити студентів із впливом практичної діяльності людини на 

біосферу. 

Ключові поняття: науково-технічний прогрес, екологічна криза, джерела 

екологічної кризи, екологічна катастрофа, екологічні проблеми, деградація 

біосфери, гранично-допустима концентрація, екологічна безпека. 

План 

1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології 

2. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу 

3. Техногенно-екологічна безпека України 

4. Форми та механізм деградації біосфери. Вплив промисловості та 

сільськогосподарського виробництва на біосферу. 

5. Природні небезпечні явища і процеси (приклади природних небезпечних 

явищ). 

6. Техногенні небезпечні явища і процеси (приклади). 

7. Екологічні особливо небезпечні проблеми. 

8. Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

Індивідуальне завдання 



1.Назвати головні причини розвитку глобальної екологічної кризи та наведіть 

кілька прикладів на підтвердження факту наростання глобальної екологічної 

кризи. 

2.Наведіть приклади  опустелювання, деградації грунтів, зникнення лісів на 

континентах, вкажіть причини цього. 

 

Творче завдання 

Спробуйте оцінити розміри Вашого власного “внеску” в забруднення 

навколишнього середовища. Для цього складіть перелік видів та кількості 

споживаних вами матеріалів та речовин за повну добу та кількості відходів. 

Після цього підрахуйте річний  об’єм вироблених вами відходів. 

 

Контрольні питання 

1. Значення гідросфери в житті людини і природи. Екологічні функції. 

2. Розподіл води на планеті. Основні джерела забруднення і засмічення 

гідросфери. 

3. Наслідки забруднення гідросфери. Вплив кислотних опадів та озонових 

дір на навколишнє середовище. 

4. Екологічне значення атмосфери. Склад та будова. 

5. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки. 

6. Що таке парниковий ефект? Його дія та причини виникнення. 

7. Шкідливий вплив тютюнового диму на людський організм та атмосферне 

повітря.  

8. Техносфера та техногенні чинники забруднення довкілля (джерела 

антропогенних забруднень енергетичного, промислового, транспортного, 

комунально-побутового походження).  

9. Вплив людини на представників флори і фауни. Стійкість живих істот до 

антропогенних впливів. Причини вимирання і зникнення видів.  

10. Природно-заповідний фонд України. Національні парки, заповідники, 

заказники, пам'ятки природи.  
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10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний 
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12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Етапи виробничої діяльності людства з погляду впливу їх на довкілля. 

2. Забруднення, визначення цього поняття, класифікація забруднень з позиції 

теорії перешкод та за походженням. 

3. Екологічна криза і екологічна катастрофа, поняття, різниця між ними. 

4. Природні забруднення біосфери, види їх за значенням для Біосфери. 

5. Причини антропогенних забруднень довкілля і основні джерела 

антропогенних забруднень. 

6. Класифікація антропогенних забрудненням за походженням. Механічні 

забруднення, джерела їх і вплив на біосферу. 

7. Хімічні забруднення, джерела їх і найпоширеніші забруднювальні речовини. 

8. Фізичні забруднення біосфери, основні види їх, вплив на довкілля і живі 

організми. 

9. Забруднення біосфери пестицидами, особливості поведінки їх у 

навколишньому середовищу  і впливу на живі організми. 

10. Біологічне забруднення. 

11. Нормування забруднень: ГДК, ГДР, їх визначення. Принципи нормування. 

12. Особливості нормування забруднень в різних середовищах. 

13. Визначення забруднень в навколишньому середовищу, якісні і кількісні 

методи досліджень. 

14. Екологічне навантаження, модуль техногенного навантаження. 

15. Екологічний моніторинг і якість природного середовища. 
 

 

Практична робота №4 

Тема. Земля і Всесвіт. План і карта . Читання карт і планів. 

 



Мета: Навчитись, використовуючи телурій, доводити причини зміни дня і ночі, 

пір року; знаходити на глобусі телурія тропіки, полярні кола, екватор, 

полюси, теплові пояси, записувати їх географічну широту. Навчитись 

складати план місцевості за масштабом і умовними знаками; навчитись 

визначати географічні координати об’єктів. 

            Виховувати у собі любов до обранної професії вчителя початкової 

школи, інтерес до пізнання . Розвивати абстрактне мислення, пам'ять. 

 

Обладнання: телурій, географічна карта півкуль, таблиця:»День і ніч», «Рік», 

підручники, карти. 

 

 

План. 

1. Чому змінюються день і ніч? Яка тривалість доби? 

2. Що називається орбітою? Під час яким кутом зелена вісь нахилена до 

площини орбіти? 

3. Яка тривалість року? 

4. Скільки разів Сонце буває в зеніті над екватором? 

5. За якими ознаками на глобусі і карті нанесені тропіки? Полярні кола? 

6. Скільки є теплових поясів на Землі? 

7. Яка температура пір року на полюсах? 

 

Завдання для самостійного  опрацювання теми: 

1. Законспектувати основні визначення з теми. 

2. Записати класифікацію Галактик. 

3. Використовуючи знання з астрономії, скласти  порівняльну таблицю     

    «Дві групи планет Сонячної системи». 

4. Використовуючи атлас, додаткову літературу, вивчити  

    характеристику Місяця як супутника Землі. 

5. Дати коротку характеристику малих планет Сонячної системи. 

6. Накреслити схему Сонячної системи. 

7. Накреслити   схему півкуль Землі та нанести пояси освітлювання. 

8. Вибірково підготувати повідомлення або реферат на тему:                        

«Космос – Земля – людина», «Сучасне дослідження людства», «Опанування 

космосу та екологічні проблеми». 

9. Знайти на карті лінії північного і південного полярних кіл,   

    північного і південного тропіків, екватора (вказати широту). 

10. Що називається географічною широтою? Географічною довготою?  

 

 

                         Контрольні питання  

1. Доведіть, що Всесвіт має складну будову. 

2. Порівняйте різні види зірок. 

3. Порівняйте планети земної групи та планети-гіганти. 



4. Дайте визначення  понять «планета», «супутник»,  «комета», «метеор», 

«метеорит», «астероїд».  

5. Чим планети відрізняються від зірок? 

6. Поясніть взаємозв’язок між положенням Землі і змінами пір року. Як у 

професійній діяльності можна використати ці знання? 

7. Наведіть докази обертання Землі навколо своєї осі.  

8. Наведіть докази кулястості Землі.  

9. Дайте характеристику природному супутнику Землі. 

10. Чому виникають теплові пояси на Землі? Чим вони  різняться між собою? 

11. Розкажіть про полюси, екватор, паралелі, меридіани. Скільки екваторів, 

паралелей і меридіанів можна провести на глобусі? 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Внутрішня будова Землі. Поняття про літосферу. Мінерали та гірські 

породи. Корисні копалини 

Мета: ознайомити студентів з поняттями «екосистема» та «біогеоценоз». 

Ключові поняття:  гравітаційне поле Землі, внутрішня будова Землі., 

літосфера, земне ядро, геоїд, корисні копалини, гірські породи, мінерали, 

форми земної поверхні.  

План 

1. Гравітаційне поля Землі.  

2. Географічне значення гравітаційного поля Землі.  

3. Форма та розміри Землі. 

4. Внутрішня будова Землі. 

5. Мінерали. Фізичні властивості мінералів.  

6. Гірські породи. Класифікація гірських порід за способом утворення.  

7. Головні планетарні форми рельєфу – материки і океани. Рельєф океанічного 

дна. Головні форми рельєфу материків. 

Контрольні запитання і завдання  

1. Як ви розумієте поняття літосфера?  

2. Охарактеризуйте внутрішню будову Землі.  

3. Які розміри Землі?  

4. Як впливає гравітаційне поле Землі на атмосферу, гідросферу та кругообіг 

речовин.  

5. Як впливає гравітаційне поле Землі на літосферу та мантію?  

6. Як впливає гравітаційне поле на форму та оболонкову будову Землі? 

7. Як утворюються мінерали?  

8. Які основні фізичні властивості мінералів?  



9. На які групи розподіляються гірські породи?  

10. Що таке гори?  

11. Дайте визначення поняттю «Рівнина»?  

12. Перерахуйте основні елементи дна океанів? 

 

 

Практичне заняття 6: Вищі рослини 

 

ПЛАН 

1. Загальна характеристика вищих рослин.  

2. Мохоподібні: Особливості будови і життєвого циклу. Сучасні 

представники хвощів,плаунів,папоротей. Особливості будови та 

розмноження.  

3. Загальна характеристика голонасінних. Сучасні класи, їх  значення.  

4. Покритонасінні як ступінь  еволюції царства рослин,поділ на класи 

та родин.  

5. Характеристика окремих родин класу однодольних і дводольних. 

 

 

Індивідуальні завдання 

1. Описати по одному представнику придорожніх та  пустирних рослин.  

2. Охарактеризувати отруйні рослини, скласти пам’ятку правил поводження 

з ними.  

3. Підібрати загадки, вірші, легенди про рослини, які  мають цілющі 

властивості. 

 

 

 

Практичне заняття 7: Тварини як компонент біосфери 

 

ПЛАН 

1. Особливості будови тваринної клітини.  

2. Тканини тварин.  

3. Органи та системи органів, їх функції.  

4. Індивідуальний розвиток тварин,його періоди.  

5. Таксономічна таблиця (класифікація тваринного світу). 

 

Індивідуальні завдання 

1. Скласти біологічну характеристику на тварин Миколаївщини, які 

занесені до Червоної книги.  

2. Підготувати індивідуальні повідомлення: «Заказники та заповідники 

Миколаївщини». 

3. Розкрити характерні ознаки взаємозв’язку земноводних та плазунів 

із середовищем проживання. 



4. Підготувати повідомлення: «Цікаві факти із життя земноводних та 

плазунів». 

5. Підготувати презентацію «Риби Чорного моря» 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8 

Методика формування і розвитку природничих понять 

 

Мета. Розглянути психологічну суть відчуття, сприймання, уявлення, поняття; 

довести, що між ними існує тісний зв'язок. Проаналізувати взаємозв'язок між 

поняттям і мовою. Навчитися  складати схему аналітичних міркувань при 

формуванні поняття. Опрацювати журнали «Початкова школа» та «Рідна 

школа» за останні роки щодо вмісту в них статей  про формування 

природничих понять в учнів початкової школи. 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники,  журнали «Початкова школа» та «Рідна школа».    

План 

1.Процес пізнання природи. 

2.Характеристика природознавчих понять.  

3.Методика формування і розвитку понять. 

4. Перевірка засвоєння понять. 

5.Розвиток самостійності учнів при формуванні природознавчих понять. 

 

Запитання для обговорення 

1. Чим відрізняється відчуття від сприймання, уявлення від поняття? 

Наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте загальні принципи формування природничих понять. 

3. Яке значення має формування природничих понять у початкових класах? 

4. Яких дидактичних умов необхідно дотримуватися під час організації 

сприймання молодшими школярами об'єктів і явищ природи? Чим вони 

зумовлені? Відповідь доведіть. 

5. Розкрийте взаємозв'язки між поняттям і мовою. 

6. Охарактеризуйте об'єктивні етапи розвитку понять.  

7. Назвіть прийоми перевірки засвоєння природничих понять. 

8. Розкрийте значення розвитку самостійності учнів при формуванні 

природничих понять. 

 

Завдання для самостійної роботи 



1. Законспектувати питання «Розвиток самостійності учнів при 

формуванні природничих понять». 

2. Скласти науковий опис тварини (на вибір) за планом: тіло, морда, лапи, 

до яких умов життя пристосована  (їжак, заєць, лисиця, кріт, ховрах, вовк, 

польова миша, ведмідь, дикий кабан, лось, олень, білка). 

3. Скласти схему аналітичних міркувань при формуванні поняття «свійські 

тварини». 

4. Опрацювати журнали «Початкова школа» та «Рідна школа» за останні 

роки щодо вмісту в них статей  про формування природничих понять в 

учнів початкової школи (зробити ксерокс статей). 

 

Література 

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

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

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

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

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніхгалузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А.М.Методиканавчання освітніх галузей«Природознавство» та 

«Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладанняосвітньоїгалузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : ВидавничійДім «Слово», 2010. – 248 с. 

8. Луцан Н. І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях : навч. 

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Тема.Методи навчання природознавству 

 

Мета.  Розглянути різні класифікації методів навчання. Проаналізувати 

Державний стандарт загальної середньої освіти (початкова школа) 2012 – освітня 

галузь «Природознавство», Державний стандарт загальної середньої освіти (початкова 

школа) 2017 – природнича освітня галузь щодо використання методів навчання 

природознавства.   

План 



1. Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

2. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початковій школі.  

3. Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки 

запитань при проведенні бесіди.  

4. Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до 

застосування розповіді на уроках природознавства.  

5. Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному 

процесі. Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до 

постановки дослідів.   

6. Практичні роботи на уроках природознавства. Методичні прийоми: 

порівняння, аналогія, виділення головного, групування навчального 

матеріалу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у природі.   

 

Запитання для обговорення 

1. Дайте класифікацію методів навчання природознавству. 

2. Доведіть твердження, що спостереження – провідний метод вивчення 

природи в початковій школі.  

3. Охарактеризуйте словесні  методи навчання. Яка роль слова вчителя при 

використанні наочності? Доведіть свої судження прикладами. 

4. Наведіть приклади використання індукції та дедукції у викладанні 

природознавства. 

5. Доведіть, що такі наочно-практичні методи, як учнівські досліди і 

практичні роботи набувають особливого значення у викладанні 

природознавства в початковій школі.  

6. Що таке дослід? В чому полягає пізнавальна цінність фронтальних 

дослідів? Назвіть переваги та недоліки демонстраційних дослідів.   

7. Яку роль в оволодінні знаннями, вміннями і навичками відіграють 

практичні роботи на уроках   природознавства в початковій школі?  

8. Від яких  факторів, на вашу думку, залежить вибір методів   навчання  

у навчанні природознавства? 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектуйте основні методи, завдяки яким здійснюється навчання 

природознавства в 1-4 класах.  

2. Нижче перераховані можливі теми уроків природознавства. Підберіть 

запитання для бесіди на кожному з цих уроків.( По одній темі для 

кожного класу). 

 «Сонце» (1 клас), «Повітря» (1 клас), «Рослини» (1 клас),  

«Тварини» (1 клас); 

 «У природі все пов’язане» (2 клас), «Ланцюжки живлення» (2 

клас), «У царстві рослин» (2 клас), «Осінь» (2 клас), «Тварини 

навесні» (2 клас); 

 «Що таке природа» (3 клас), «Повітря» (3 клас), «Кругообіг води 



в природі» (3 клас), «Людина – живий організм» (3 клас); 

 «Населення землі» (4 клас), «Мішані ліси» (4 клас), «Гори» (4 

клас), «Болото – природне угрупування» (4 клас) 

 Законспектуйте основні досліди та види практичних робіт на 

уроках природознавства, які пропонує програма для проведення в 

1-му, 2-му, 3-му, 4-му класах. Свої записи оформити у вигляді 

таблиці на аркуші.(формат А4, Шрифт14, Times New Roman) 

 

ДОСЛІДИ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

1 клас 

1.Виявлення повітря навколо себе. 

2………………………………… 

3…………………………………  

1.Догляд за кімнатними 

рослинами. 

2. 

3. 

2 клас 

1. 

2. 

 

3 клас 

 

 Проаналізуйте підручники з природознавства щодо проведення 

дослідів у 1-4 класах (по кожному класу окремо) за поданим 

планом: 

а) відповідність програмі;  

б) дотримання дидактичних принципів: 

- науковості навчання; 

- доступності навчання; 

- наочності навчання; 

- активності в навчанні. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

 

Тема. Форми організації освітнього процесу в курсі природознавства  

початкової школи.  

Мета. Ознайомитися з методикою проведення різних типів уроків 

природознавства. Навчитися самостійно складати план-конспект уроку 

природознавства на одну із запропонованих тем. Підбирати  до уроків 

відповідну наочність. Ознайомитися з основними напрямками позаурочної та 

позакласної роботи з природознавства у початковійшколі. Проаналізувати 



фахові журнали за останні 5 років, щодо вмісту в них матеріалу про організацію 

позакласної роботи з природознавства в початковій школі. Розробити сценарій 

свята з природознавства на самостійно обрану тему. Скласти стислий список 

літератури для позакласного читання з природознавства для учнів 1—4-х 

класів. 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники, фахові журнали «Початкова школа», «Початкова освіта», «Рідна 

школа», «Розкажіть онуку». 

План 

1. Характеристика форм організації навчального процесу. 

2. Типи уроків з природознавства у початковій школі. 

3. Вимоги до сучасного уроку з природознавства. 

4. Позаурочна робота з природознавства. 

а)Домашні завдання з природознавства. 

б)Літні завдання з природознавства. 
5. Позакласна робота з природознавства. 

 

Запитання для обговорення 

1.Які типи уроків природознавства проводяться у початковій школі? 

2.Як, на вашу думку, доцільніше організувати проведення предметного 

уроку? 

3.Назвіть особливості проведення узагальнюючих уроків по сезонах. 

4.Які основні етапи можна виділити у підготовці та проведенні екскурсій? 

5 .  Яке значення має позаурочна робота? 

6. Яке значення домашніх завдань? 

7. Які види домашніх завдань із природознавства? 

8.Чим відрізняється позаурочна і позакласна робота з природознавства? 

9. Яка роль домашніх завдань в оволодінні молодшими школярами 

навичками самостійної роботи? 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скласти план-конспект уроку природознавства на одну із запропонованих 

тем: 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

 

Що належить 

до природи             

Ланцюги 

живлення 

Тіла, речовини, 

молекули.  

Сонячна система 

Повітря              Сонце Термометр Як обертається 

Земля 

Ґрунт             У царстві 

тварин 

Повітря Горизонт 

Тварини        Осінь Вода  План. Масштаб. 

Рослини Зима  Ґрунт Материки Землі 

  Будова рослин  Океани Землі  



  Тварини в 

природі 

Населення Землі 

  Гриби Водойми України 

 

Примітка. Підчас розробки уроків продумати і дібрати відповідну наочність. 

 

2. Опрацюйте спеціалізовані журнали для фахівців початкової освіти за 

останні 5 років. Проаналізуйте проблему організацію позакласної роботи 

з природознавства в початковій школі. 

3. Розробіть сценарій свята на самостійно обрану тему. 

4. Складіть стислий список літератури для позакласного читання з 

природознавства для учнів 3—4-х класів (не менше 10 найменувань). 

 

№ Назва книги Автор Видавництво Рік видання 

1.     

     

 

 

Література 

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

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

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

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

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніхгалузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А.М.Методиканавчання освітніх галузей«Природознавство» та 

«Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладанняосвітньоїгалузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : ВидавничійДім «Слово», 2010. – 248 с. 

8. Луцан Н. І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях : навч. 

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

9. Біда О.А. Природознавство і сільскогосподарська праця: Методика 

викладання: навч. Посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та 

класоводів. – Київ; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2000.  

10. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-

метод. посібник для вчителів почат. кл.— К.: ІЗМН, 1997. 



11. Друзь Б. Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі 

навчання.— К.: Рад. шк., 1978. 

12. «Закувала зозуленька». Антологія української народної творчості: пісні, 

прислів'я, загадки, скоромовки / Упоряд. Н. С. Шумада.— К.: Веселка, 1986. 

13. Коваль Н. С. Резерви підвищення ефективності навчання природознавства // 

Почат. шк.— 1995.— № 4.— С. 38—43. 

14. Кудикина Н. В. Дидактические игры и занимательные задания для первого 

класса.— К.: Рад. шк., 1989. 

15. Прокопенко Л. І., Картель М. В. Загадки і кросворди про природу // Почат. 

шк.— 1989.— № 2.— С. 28—33. 

16. Скуратівський В. Т. Берегиня.— К.: Мистецтво, 1989.  

17. Скуратівський В. Т, Місяцелік: Український народний календар.— К.: 

Мистецтво, 1993. 

18. Скуратівський В. Т. Покуть.— К.: Довіра, 1992.  

19. Скуратівський В. Т. Посвіт.— К.: Мистецтво, 1992.   

 



Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів є необхідним елементом засвоєння навчального 

матеріалу. Студентам пропонуються  такі види самостійної роботи:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Опрацювання рекомендованої літератури та пошук додаткової літератури.  

3. Засвоєння основних термінів та понять за темами модуля.  

4. Підготовка до семінарських занять та дискусій.  

5. Підготовка есе за рекомендованою темою.  

6.  Контрольна перевірка своїх знань кожним студентом за допомогою 

наведених питань для самодіагностики.  

 

Тему для підготовки есе з  навчальних дисциплін  студент обирає 

самостійно або за рекомендацією викладача. Есе повинне складатися з таких 

підрозділів: вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи  та основні її 

положення; обсяг – 1 – 2 абзаци; літературний огляд – студент повинен 

викласти основні положення теми есе, наведені в останніх літературних 

виданнях; обсяг – 1 сторінка; основні результати роботи  –  у цьому розділі 

викладено статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, 

систематизована реферативна інформація, проведено певний аналіз доробок 

тощо; обсяг – 2 – 3 сторінки; висновки та рекомендації  –  має бути наведено  

результати аналізу проведених досліджень з теми есе; викладено пропозиції та 

рекомендації, одержані в есе, висновки щодо практичного використання 

отриманих результатів; список використаної літератури  –  має бути наведено 

всі 20 використані літературні джерела. Список складається в певному порядку 

(закони України, укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабміну, 

статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом). Дані 

про джерела, вказані в списку необхідно давати згідно з вимогами державного 

стандарту. Студент повинен використовувати літературні джерела останніх 

років видання (не старіше за 5 років). Залежно  від теми есе перелік 

літературних джерел повинен вміщувати не менше 5 посилань. 

Найпріоритетнішими літературними джерелами мають бути наукові статті та 

монографії. Допускається використання джерел з мережі  Інтернет, але тільки 

офіційних сайтів державних або громадських установ, офіційних електронних 

видань. Обсяг есе має становити в друкованому варіанті 5 – 6 сторінок.  Есе має 

бути оформлено за нормативно встановленими правилами оформлення тексту, 

таблиць, формул, розрахунків, схем, малюнків.  

 

Рекомендовані теми есе 

  

1. Аналіз документів про охорону довкілля.  

2. Принципи функціонування екосистем.  

3. Закономірності розподілу енергії в ієрархічному ряді екосистем.  

4. Сучасне екологічне нормування в розвинених країнах.  

5. Діюча система екологічного нормування в Україні.  



6. Методи визначення припустимих антропогенних навантажень на окремі 

екосистеми й біосферу в цілому.  

7. Глобальні екологічні проблеми.  

8. Методи боротьби з ерозією та забрудненням ґрунтів.  

9. Способи класифікації та переробки відходів у розвинених країнах.  

10. Методи переробки відходів, застосовувані в Україні.  

11. Способи класифікації відходів.  

2. Різні методи контролю стану навколишнього середовища.  

3. Методи контролю якості середовища. Моніторинг. 

4. Екологічний моніторинг в Україні.  

5. Виникнення й розвиток концепції стійкого розвитку.  

6. Методи захисту людини й природного середовища від електромагнітних 

випромінювань.  

7. Сучасні біотехнології охорони навколишнього середовища.  

8. Органи керування, контролю й спостереження з охорони природи та їхні 

функції в розвинених країнах і в Україні.  

9. Поняття екологічної безпеки й екологічного ризику.  

10. Методи оцінки впливу людської діяльності на навколишнє середовище.  

11. Екологічні аспекти й функції місцевого самоврядування.   

12. Рослини як біоіндикатори забруднень в умовах антропогенного 

ландшафту.  

13. Природні катастрофи та їх вплив на екологічний стан природного 

середовища.  

14. Техногенні катастрофи та їх вплив на екологічний стан природного 

середовища.  

   



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

 

Укласти опорний конспект з теми (за вибором) 

 

1. Предмет вивчення, об’єкт та методи вивчення екології. Рівні організації 

біологічних систем. Розділи екології. 

2. Екологічні фактори, їх характеристика. Антропогенні фактори. Умови та 

ресурси середовища. 

3.Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Головні екологічні 

правила: оптимуму, максимуму, лімітуючих факторів, взаємодії факторів. 

Правила 1 та 10%. 

4.Екологічні закони та принципи. 

5.Середовище помешкання організмів. Види середовища та їх характеристика.  

6.Еврібіонти та стенобіонти. Фотоперіодизм. Пойкилотермність та 

гомойотермність тварин. 

7. Поняття про популяцію. Популяційна структура видів. Види структури 

популяцій, їх характеристика. Ефект групи. 

8.Показники динаміки популяцій, їх характеристика. 

9.Гомеостаз та динамічна рівновага у популяціях. Механізм регуляції 

чисельності особин. 

10.Поняття про біоценоз та біом. Складові біоценозу, його властивості та 

показники. 

11.Структура біоценозів. Типи структури, їх характеристика. 

12.Види-домінанти та едифікатори. Ярусність спільнот. Мікрогрупування 

організмів у біоценозах, їх характеристика. 

13.Модель трофічної структури спільноти. Види зв’язків організмів у 

біоценозах: трофічні, топічні, форичні, фабричні, їх характеристика. 

14.Енергетичні взаємовідносини в екосистемах. Ланцюги живлення, харчові 

мережі та трофічні рівні. Витрати енергії у ланцюгах живлення. 

15.Типи взаємовідношень організмів у біоценозах: конкуренція, хижацтво, 

симбіоз. Типи симбіозу, їх характеристика. 

16.  Екологічна ниша. Диференціація екологічних ниш. Екологічна сукцесія. 

17. Біогеоценоз та його структура. Поняття про екосистему. Типи екосистем. 

18. Колообіг  речовин та потік енергії в екосистемах. 

19.  Біологічна продуктивність екосистеми. 

20.  Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід. 

21. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. 

22. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини. 

23. Біологічний та геологічний кругообіги  речовин та енергії у біосфері. 

Регуляторні механізми стабілізації біосфери. 

24. Виникнення і розвиток ноосфери. Передумови для створення ноосфери. 

25. Теорія розвитку ноосфери М.М. Моїсєєва. Поняття про екологічний та 

моральний імперативи.  Раціонально організоване суспільство: поняття і 

властивості. Стійкий розвиток суспільства та його складові.  

26. Історія взаємодії суспільства і природи.  



27.  Фактори, що призвели до сучасної екологічної кризи. Масштаби і наслідки 

антропогенного тиску на біосферу.  

28. Сучасні екологічні проблеми України та Південного регіону . 

29.  Еволюція уявлень про взаємодію суспільства і природи. Генезис та 

розвиток   екологічної свідомості. 

30.  Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики. 

31.  Вплив на грунт  господарської діяльності людства. Проблеми 

землекористування, їх характеристика та наслідки. 

32.  Система заходів збереження рослинного і тваринного світу планети. 

Державний природно-заповідний фонд. Червона книга України. 

33. Причини та джерела забруднення поверхневих та підземних вод. Явище 

евтрофікації. 

34. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Контроль за 

станом водного середовища. 

35. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їх джерела та масштаби 

викидів.  

36. Причини руйнування озонового шару атмосфери. Парниковий ефект. 

Шляхи збереження та раціонального використання атмосфери. 

37. Поняття і система екологічного права в Україні. Права  та обов’язки 

громадян України щодо охорони та раціонального використання природних 

ресурсів. 

38. Міжнародне природоохоронне право. Участь України у міжнародному 

співробітництві у галузі охорони навколишнього середовища. Міжнародні 

інститути з охорони середовища, їх діяльність. 

39. Екологічний моніторинг. Види моніторингу, їх характеристика. Задачі 

різних рівнів моніторингу. 

40. Біосферні заповідники, їх значення для визначення величин антропогенних 

навантажень. 

 

  



Екзаменаційні питання з предмету 

«Екологія та природознавство з методикою» 

1. Основні екологічні поняття і закони. 

2. Екологія як наука. Розділи й напрями сучасної екології. 

3. Типи взаємовідносин між організмами. 

4. Популяції. 

5. Біогеоценоз. 

6. Поняття про середовище. Типи середовищ. 

7. Екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні). 

8. Атмосфера, її будова. 

9. Будова рослини. 

10. Гриби. 

11. Комахи. 

12. Павукоподібні. 

13. Вчення про ноосферу. 

14. Заповідники. 

15. Національні парки. 

16. Пам’ятки природи. 

17. Заказники. 

18. Екологічний моніторинг. 

19. Види забруднень навколишнього середовища. 

20. Червона книга, Червона книга України. 

21. Екосистеми. 

22. Ідеї розвитку міста майбутнього. 

23. Сучасні концепції охорони природи. Міжнародне законодавство щодо 

охорони природи. 

24. Типи речовини у біосфері. 

25. Закон толерантності в екології. 

26. Екологічні піраміди. 

27. Класифікація природних ресурсів. 

28. Рівні організації живого в екології. 

29. Гідросфера. 

30. Джерела біологічного забруднення навколишнього середовища. 

31. Жива речовина у навколишньому середовищі. 

32. Поняття про екологічну кризу, джерела виникнення екологічної кризи. 

33. Біоценоз. 

34. Типи співіснування різних видів. 

35. Структурні одиниці біосфери. 

36. Адаптаційні особливості організмів. 

37. Екологічні чинники. 

38. Етапи розвитку екології. 

39. Екологічний моніторинг. 

40. Літосфера. 



41. Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство». 

42. Принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу з 

природознавства в початковій школі. 

43. Класифікація природничих понять у природознавстві.  Методика 

формування найпростіших  природничих понять.   

44. Методологічні основи методики викладання природознавства і методи 

наукового дослідження.  

45. Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

46. Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

Особливості змістового забезпечення освітньої галузі 

«Природознавство». 

47. Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: 

урок, позаурочна та позакласна робота. Урок – основна форма навчально-

виховної роботи в початковій школі.  

48. Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з 

природознавства. 

49. Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства.  

50. Організація позаурочної роботи учнів з природознавства, її виховна роль і 

природоохоронна спрямованість. 

51. Особливості проведення однопредметних та однотемних уроків в 

малокомплектній школі. 

52. Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

53. Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні 

вимоги до засобів навчання. 

54. Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства. 

55. Позакласна робота з природознавства та її навчально-виховне значення. 

56. Інтегрований підхід до навчання природознавства у  початковій школі. 

57. Реалізація індивідуального та диференційованого підходу до вивчення 

природознавства у малокомплектній школі. 

58. Становлення методики викладання природознавства як педагогічної 

науки, її зв’язок з методикою викладання. 

59. Міжпредметні зв’язки на уроках природознавства з дисциплінами 

початкової школи. 

60. Екологічне виховання молодших школярів. Актуальні питання охорони 

природи при вивченні природознавства. 

61. Роль інтеграції у підвищенні якості проведення уроків природознавства. 

62. Особливості розвивального навчання. Розвивальний зміст природознавчої 

освіти. 

63. Самостійна робота на уроках природознавства учнів як засіб розвитку 

пізнавального інтересу молодших школярів. 

64. Формування пізнавального інтересу  учнів на уроках природознавства. 

65. Формування найпростіших понять, первинних узагальнень у курсі 

природознавства. 



66. Зміст , методи проведення та форми організації  позакласної роботи. 

67. Зв'язок методики викладання природознавства з іншими науками. 

68. Завдання і зміст освітньої галузі  «Природознавство». 

69. Словесні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

70. Організація фенологічних спостережень в природі. Методика ведення 

календаря природи та щоденника спостережень. 

71. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових 

класах. Ведення спостережень за неживою та живою природою. 

72. Характеристика засобів наочності. Комплексне застосування засобів 

наочності в навчанні природознавству 

73. Диференціація та індивідуалізація на уроках природознавства. 

74. Мультимедійні та технічні засоби навчання та методика їх використання 

у процесі вивчення природознавства. 

75. Міжпредметні зв’язки   природознавства з дисциплінами середньої 

школи. 

76. Використання наочних посібників у процесі застосування словесних 

методів навчання. 

77. Самостійна робота учнів у процесі вивчення природознавства.  

78. Основні типи уроків з природознавства у початковій школі. 

79. Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках природознавства, 

образотворчого мистецтва та трудового навчання. 

80. Роль довкілля в естетичному вихованні дітей. 

81. Практичні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

82. Здійснення народознавчого підходу у навчанні природознавству учнів 

початкової школи. 

83. Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників. 

84. Використання місцевого матеріалу на уроках природознавства 

85. Специфіка організації роботи дітей з підручником, щоденником 

спостережень. 

86. Організація дослідницької роботи на шкільній навчально-дослідній 

ділянці і в куточку живої природи. 

87. Ігрова діяльність у процесі вивчення природознавства. 

88. Проблеми охорони природи у процесі вивченняприродознавства. 

89. Використання матеріалу з валеології у процесі вивчення 

природознавства. 

90. Літні завдання як один із видів позаурочної роботи. 

91. Роль домашніх завдань в оволодінні молодшими школярами навичками 

самостійної роботи. 

92. Використання усної народної творчості у процесі вивчення 

природознавства. 

93. Основні вимоги до підбору матеріалу для куточка живої природи. 

94. Формування в учнів початкової школи географічних понять. 

95. Формування в учнів початкової школи біологічних понять. 

96. Комбінований урок: структура,  методика проведення. 



97. Урок-екскурсія: структура,  методика проведення. 

98. Предметний урок: структура,  методика проведення. 

99. Географічний майданчик, його влаштування та обладнання. 

100. Розповідь: роль у вивченні природознавства; методичні вимоги. 

101. Бесіда на уроках природознавства: види бесід; вимоги до 

постановки запитань; застосування різних  видів бесід. 

102. Аналіз природничого матеріалу у 1-му класі. 

103. Урок  засвоєння нових знань: структура та методика проведення. 

104. Нестандартні уроки з природознавства. 

105. Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному 

процесі. Демонстраційні та лабораторні досліди. 

106. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. 

Досліди з ґрунтом у початковій школі на уроках природознавства 

107. Аналіз природничого матеріалу у 3-му класі. 

108. Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види 

домашнього завдання. 

109. Предметний урок, його значення і структура. 

110. Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

111. Особливості організації роботи з приладами. 

112. Куточок живої природи у початковій школі. Його оснащення та 

значення. 

113. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. 

Досліди з водою у початковій школі на уроках природознавства 

114. Методика проведення практичної роботи з термометром 

115. Методика формування понять про диких і свійських тварин. 

116. Методика формування понять про органи рослин. /Фрагмент уроку/ 

117. Аналіз природничого матеріалу у 4-му класі. 

118. Методика роботи з підручником, щоденником спостережень у 

процесі вивчення природознавства 

119. Методика формування поняття «форма земної поверхні». 

120. Письмова перевірка знань і вмінь учнів з природознавства: види , 

методика проведення. 

121. Методика проведення експериментальної  перевірки знань і вмінь 

учнів з природознавства. 

122. Методика проведення практичної роботи з компасом у процесі 

вивчення природознавства. 

123. Методика формування поняття «природне угрупування»у процесі 

вивчення природознавства. 

124. Методика формування поняття «корисні копалини»у процесі 

вивчення природознавства. 

125. Методика формування поняття «природна зона»у процесі вивчення 

природознавства. 

126. Методика організації  підведення підсумків спостережень, 

проведених молодшими школярами за сезон. 



Тести 

з дисципліни «Екологія та природознавство з методикою» 
 

І БЛОК 

1.Що ви розумiєтепiд сталим розвитком (Sustainabledevelopment)?  

а) розвиток цивiлiзацiї на основiтехнологiчного прогресу й розвитку економiки, 

що супроводжується постiйним нарощуванням валового продукту;  

б) розвиток, за якого вiдбуваєтьсяпостiйнийперерозподiл у cвітiмiж країнами, 

що розвиваються, i високо iндустрiальними країнами мiнеральних, бiологiчних, тру-

дових, земельних, водних i матерiальнихpecypciв;  

в) розвиток, в основу якого покладено iдею "виживає мудрiший i сильнiший";  

г)розвиток з урахуванням господарської ємності бiосфери за принципами 

еколого-економiчноїзбалансованостi людської дiяльностi.  

2. Якою, на вашу думку, є основна особливicть життя?  

а) конкурентоспроможнiсть;  

б) стiйкiсть до змiнклiматичних умов;  

в)здатність до самовідтворення і самоорганізації матерії; 

г) здатнiсть активно мiгрувати.  

3. Яке з наведених нижче визначень сучасної еколоії ви вважаєте 

правильним?  

а) роздiлбiологiї, що вивчаеживi системи планети у їх взаємодiї;  

б) наука, що вивчає роль людського суспiльства в бiосферi;  

в)комплексна наука, яка вивчає будову, функцiонування i взаємозв'язки 

екосистем ycixpiвнів, а також методи i шляхи збереження бiосфери та цивiлiзацiї;  

г) наука про сучаснi методи охорони i вiдтвореннядовкiлля.  

4. Чим, на ваш погляд, є ноосфера?  

а) сферою нових вiдносин людини i довкiлля;  

б) сферою iнтелектуальноїдiяльностi людини;  

в) вищою стадiєю розвитку бiосфери ("сферою розуму"), в якiй розумна 

людська дiяльнiсть стає головним чинником розвитку;  

г) стадiєю переходу до остаточного пiдкорення людиною природи.  

5. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної  

кризи?  

а) негативнiклiматичнiзмiни на планетiпiд впливом космiчних сил;  

б) технiчний прогрес i виснаження природних pecypciв;  

в) виру6ування лiсiв;  

г) низьку екологiчну культуру людини та її намагання панувати над природою.  

6. Якi з видiв альтернативної енергетики є найперспективнiшими для 

використання в України?  

а) геотермальна енергетика;  

6) гелiоенергетика;  

в) 6io- та вiтроенергетика;  

г) енергiяприпливiв i вiдпливiв.  

7. Що таке "екологiчний паспорт?"  

а) посвiдчення еколога-експерта;  

6) дозвiл на певнi обсяги скидiв i викидiв об'єкту-за6руднювачу довкiлля;  



в) комплексний документ, у якому чiтко викладено аспекти взаємовiдносин 

(6удь-якого об’єкта людської дiяльностi) iздовкiллям;  

г) документ, у якому висвiтлено план природоохоронної дiяльностi.  

8. Визначте, якi види вартості пов'язанi з екологiчними проблемами і 

враховані  чинним законодавством?  

а) вартість утримання територiйзаповiдного фонду;  

6) вартість створення природоохоронних програм;  

в) вартість  руйнування, вiдновлення i охорони довкiлля;  

г) вартість  утримання вcixпiдроздiлiв природоохоронної служ6и.  

9. Що, на вашу думку, є „екологічним коридором” („зеленим коридором”)? 

а) лiсосмуги;  

б) природно-ландшафтні смуги (ділянки, території), якi з'єднують „екологічні 

ядра” (заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та підтриманню 

природного каркасу територій; 

в) дiлянкимiж екотопами;  

г) ландшафти, вкритi деревами i чагарниками.  

10. Яке з наведених визначень екологiчного збитку є найповнiшим?  

а) витрати підприємства на охорону природи; 

б) втрати суспiльства від змін корисностi навколишнього середовища у зв'язку 

з його забрудненням i необхiднiстю витрат на вiдновленнядовкiлля, компенсацiю 

ризиків, компенсацiю за погiршення здоров'я людей, pecypciв тощо;  

в) збитки від зниження i втрати працездатностi внаслідок погiршення 

екологічних умов працi i проживання;  

г) втрати від екологiчних катастроф.  

11. Що таке вториннi енергоресурси?  

а) енергоресурси, якi за значенням посiдають друге місце в регіоні;  

б)енергiярiзнихвидiв, яка видiляеться при здiйсненнiтехнологiчнихпроцесiв та 

використаннi устаткування i не є головною в технології виробництва, але може бути 

ефективно використана для енергопостачання завдяки iнновацiям;  

 в) втрати тепла на електростанцiях;  

г) втрати тепла у  промисловостi.  

12. Виберiтьiз наведених варіантів правильне визначення 

екологiчноїлiцензiї:  

а) право на виконання екологiчної експертизи;  

б) право на проведення екологiчного менеджменту;  

в) документ, який дає право на забруднення довкiлля певним токсикантом на 

конкретний промiжок часу;  

г) документ, шо дає право на видобуток природних pecypciвiз перевищенням 

чинних нормативiв.  

13. Що таке рекультивацiя земель?  

а) удобрення грунту;  

б) штучне вiдновленняродючостiгрунту та рослинного покриву пiсля 

техногенного порушення або руйнування об'єктiв природи;  

в) спецiальне оброблення грунту;  

г) створення заповiдних зон i дiлянок.  

14. Що таке "демографiчний вибух"?  

а) рiзке зростання населення  у  високорозвинених країнах;  



б) рiзке, неконтрольоване зростання кiлькостi населення на планетi за рахунок 

країн, що розвиваються;  

в) перевищення кiлькостi народжень над кiлькiстю смертельних випадкiв у тiй 

чи iншiй країні;  

г) рiзкепiдвищеннянароджуваностi.  

15. Що спричинило кризовий екологiчний стан у середньому 

Приднiпров'ї?  

а) створення каскаду Днiпровськихводосховиш;  

б) iнтенсивний розвиток металургiйної, хiмiчної, нафтодобувної i 

нафтопереробної промисловостi;  

в) розвиток енергетики i транспортної мережi;  

г) розвиток цементної, машинобудiвної та легкої промисловостi.  

16. Biд чого найбiльше потерпають сiльськогосподарськiугiддяпiвдня 

України?  

а) від вітрової ерозії rрунтів 

б) від засолення rрунтів; 

в) вiд осушення земель;  

г) вiд транскордонних забруднень повiтря.  

17. Назвiть основні екологiчнi функції редуцентiв:  

а) конструкцiяорганiчних речовин у rрунтi;  

б) перетворення органiчних решток на неорганiчнi речовини;  

в) окиснення органiчних речовин;  

г) вiдтворення живої речовини у rрунті.  

18. Що таке урбанiзацiя?  

а) перетворення села на місто;  

б) зростання i розвиток міст, змiна значення oстаннix у життiбiосфери i 

цивiлiзацiї;  

в) мiграцiясiльського населення в містa;  

г) розвиток техногенної дiяльностi людини,  

19. Назвiть варіант правильного визначення явища  сукцесії:  

а) вимирання продуцентiв в екосистемi;  

б) безперервна спрямована послiдовнiстьзмiн видового складу органiзмiв у 

конкретному місці їх iснування;  

в) розширення екологiчноїнiшi;  

г) деградацiябiоценозiв.  

20. Що таке парниковий ефект?  

а) ефект пари в екосистемi;  

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;      

в) зростання температури гiдросфериrрунтового покриву;  

г) зростання температури атмосфери та внаслiдокзбiльшення в нiйвмicтy   

парникових газiв.  

21. Виберiть варіант правильного визначення екологiчнихчинникiв:  

а) чинники екологiчного ризику;  

б) бiохiмiчнi умови природного середовища;  

в) умови середовища, на якiживiiстоти реагують реакцiями пристосування;  

г) техногенні умови, що впливають на функцiонування екосистем,  

22. Якiдощi називаються "кислими"?  

а)  з рН< 5,8; 



б) з рН 7,8-8,2;  

в) з рН 3,2-2,8;  

г) в яких мiститься азотна кислота.  

23. Що таке аутекологiя?  

а) екологiя рослинного світу;  

б) роздiлбiоекологiї, що вивчає взаємовiдносини окремого органiзму (виду) з 

довкiллям;  

в) роздiлекологiї, що вивчає процеси саморегуляцiїбiоценозiв;  

г) роздiлекологiї, що вивчає взаємовiдносини з довкіллям.  

24. Що ви розумiєтепiд явищем гомеостазу?  

а) найвищий рiвеньорганiзацiї природної системи;  

б) стан внутрiшньоїдинамiчноїрiвноваги природної системи завдяки 

саморегуляцiї;  

в) порушення рiвновагимiж енергією та речовиною в системi;  

г) здатнiсть живих органiзмiвпiдтримувати температуру тіла незалежно вiд 

температури навколишнього середовища.  

25. Яка концентрацiя забруднюючої речовини в довкiллi вважається 

rpанично допустимою (ГДК)?  

а) за якої настає смерть людини;  

б) за якої починається деградацiя екосистеми;  

в) дозволена екологiчним стандартом;  

г) максимальна концентрацiя забруднюючої речовини в природному 

середовищi, яка не шкодить здоров'ю людини.  

26. Який з наведених варіантів визначення рацiонального 

природокористування ви  вважаєте правильним?  

а) природокористування, що дає найбiльший прибуток;  

б) яке передбачає вiдтворення природного ресурсу;  

в) яке не призводить до змiни природно-ресурсного потенцiалу, пiдтримує i 

підвищує продуктивнiсть та красу природних комплексiв;  

г) таке, що вiдповiдає програмі економiчного розвитку агропромислового 

комплексу.  

27. Якi основні причини розвитку екологiчної кризи в Україні?  

а) недосконалiстьзаконiв про охорону природи i кризовий економiчний стан 

держави;  

б) низька екологiчна культура населення, хибна державна екологiчнаполiтика;  

в) надмiрнаiндустрiалiзацiя та хiмiзацiясiльського господарства;  

г) неконтрольованiурбанiзацiйнi процеси.  

28. Виберiть правильний варіант визначення бiологiчного землеробства:  

а) застосування як органiчних, так i мiнеральних добрив;  

б) застосування органiчних i невеликої кiлькостiхiмiчних добрив;  

в) застосування тiлькиорганiчних добрив i незначної кiлькостiпестицидiв;  

г) пiдтриманняродючостiгрунту винятково за рахунок органiчних добрив, без 

використання мiнеральних добрив та пестицидiв.  

29. Якою має бути мета екологiчної експертизи?  

а) визначення екологiчнихзбиткiввiд забруднення довкiлля;  

б) виявлення причин i обсягiв забруднень навколищнього середовища;  



в) запобiгання негативному впливу антропогенної дiяльностi на стан довкiлля 

та здоров'я людей, оцінка ступеню екологiчної безпеки господарської дiяльностi 

окремих об'єктiв, районiв, peгiонів;  

г) виявлення об'єктiвзабруднювачiвнавколищнього середовища.  

30.До чого призвело будiвництво каскаду Днiпровських водосховищ 

(вкажiтьнайголовнiше)?  

а) до значного полiпшенняекологiчних умов i бiопродуктивностiднiпровських 

вод;  

б) до зростання економiчнихпоказникiв завдяки виробництву дешевої 

електроенергії  ГЕС i прибуткiввiд рибництва;  

в) до зниження економiчнихрезультатiввнаслiдокдiяльностi ГЕС i розвитку 

рибальства;  

г) до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель, 

пiдтоплення значних площ прибережних територiй, значного 

погiршенняекологiчного стану водного середовища i, як результат, до великих 

економiчних втрат держави.  

31. Чим, на Вашу думку, є  гранично допустимий викид (ГДВ)?  

а) викидом газових забруднень, який пiдприємству дозволено здiйснювати 1 

раз на мiсяць;  

   б) державний норматив, встановлений з міркувань, що вміст забруднень у 

повiтрiвiд джерела не перевищує нормативу якостiповiтря для населення, 

тваринного i рослинного світу;  

в) рівень викиду у повiтря забруднень, вище якого починаетьсядеградацiя 

екосистеми;  

г) верхня межа вмісту забруднювачiввiд будь-якого джерела, яка не завдає 

шкоди людинi i довкiллю.  

32. Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?  

а) вміст речовин у стiчних водах, максимально допустимий для вiдведення з 

установленим режимом у даному пунктi водного об'єкта за одиницю часу з метою 

забезпечення нормативної якостi води;  

б) лiмiт на щомiсячний скид стiчних вод об'єктом-забруднювачем;  

в) скид стiчних вод за piк, який не перевищує встановленої норми;  

г) загальний обсяг стiчних вод, якi може скинути об'єкт-забруднювач за мiсяць.  

33. Який iз наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?  

а) система функцiонування живих iстот у лiтосферi;  

б) система розподiлуенергiї у бiогеоценозах;  

в) елементарна структурна одиниця сучасної бiосфери, в межах якої всі живі 

істоти еволюцiйнопоєднанiмiж собою i неживою природою обміном речовини, 

енергії та iнформацiї;  

г) системи обмiну в бiотопi речовин та енергiї.  

34. Що ви розумiєтепiдевтрофiкацiєю?  

а) передачу енергiїтрофiчними ланцюгами;  

6) здатнiстьорганiзмiв виживати за екстремальних умов;  

в) зниження екологiчноїякостi водних об'єктiввнаслiдок їх забруднення 

органiчними речовинами;  

г) незмiннiсть властивостей автотрофiв.  

35. Що означає поняття "екологiчнапiрамiда"?  

а) графiчне зображення екологiчнихзаконiв;  



б) графiчне зображення спiввiдношеньмiж продуцентами i 

консументамирiзногорiвня;  

в) пiрамiдуекологiчнихпоказникiв;  

г) нагромадження решток консументів.  

36. Що слiд вважати екологiчними чинниками?  

а) чинники життєвого ризику;  

б) бiохiмiчнi умови довкiлля;  

в) техногенні умови навколишнього середовища;  

г)комплекс умов навколишнього середовища, якi впливають на функцiонування 

екосистем.  

37. Виберiть з наведених варіантів правильне визначення сучасної 

екологii:  

а) наука, що вивчає вплив зовнiшнiх умов на живiорганiзми i 

взаємовiдносинимiж ними;  

б) комплекс наук про Землю i життя на Землi;  

в) бiологiяЗемлi;  

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функцiонування, 

взаємозв'язки складних багаторiвневих систем у Природi i Суспiльствi та засоби 

кореляцii взаємовпливу техносфери i бiосфери з метою збереження людства i життя 

на Землi.  

38. Хто й коли ввів термiн "ноосфера"?  

а) Ю.Одум (1975);   

б) В.Вернадський (1940);  

в) Л.Гумiльов (1935);  

г) Е.Леруа (1927).  

39. Якi з екологiчних проблем маютънайбiльш негативне трансграничне 

значення?  

а) аварiї на великих ГЕС;  

б) aварії на АЕС;  

в) кислотнiдощi i парниковий ефект:  

г) аварії на танкерах i нафтопромислах у мopi.  

40. Якi з напрямів екополiтики України вiдповідаютъстратегiї 

ресурсозбереження i охорони природи:  

а) розвиток мiжнародноїспiвпрацi у сферiекологii;  

б) екологiзацiявcixвидiв людської дiяльностi та розвиток екологiчної культури;  

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологiчних вимог;  

г) впровадження i жорсткий контроль ефективного ресурсокористування на 

пiдставi нових законiв i нормативів.  

41. Якiенергетичнi джерела найменш негативно впливають на довкiлля:  

а) АЕС;  

б) ГЕС;  

в) ТЕС;  

г) вітрові та геліостанції. 

42. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить: 

а) зменшення енергоспоживання i розвантаження державного транспорту;  

б) збiльшення забруднення довкiлля;  

в) розв'язання транспортних проблем у містax i 

полiпшенняурбанiзацiйнихситуацiй;  



г) полiпшенняекономiчного стану транспортної галузi.  

43.Екологічна ліцензія – це: 

а) документ на дозвiлзаготiвлi тваринних або рослинних pecypciв;  

б) документ-дозвiл на викиди конкретного забрудника у довкiлля;  

в) документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкiлля;  

г) документ-замiнникподаткiв за користування ресурсами.  

44. Біомаса в регіоні різко зменшується, коли: 

а) рiзкозмiнюється один з екологiчнихчинникiв;  

б) змiнюютьсявciекологiчнi чинники поступово;  

в) частково змiнюється частина екологiчнихчинникiв;  

г) рiзкозмiнюєтьсябiльшiстьекологiчнихчинникiв.  

45.Суттєве зменшення біорозмаіття на планеті призведе: 

а) до деградації бiосфери;  

б) до розквiту окремих видiв i популяцiйорганiзмiв;  

в) до стабiлiзацii екосистем;  

г) до розквiту i стабiлiзацiiбiосфери.  

46.Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в 

Україні? 

а) пiдвищення культурного рiвнясвiдомостiжiнок;  

б) погiршення добробуту населення;  

в) погiршенняекологiчних умов perioнів держави;  

г) зменшення бiопродуктивностi екосистем.  

47.Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки: 

а) розвитку й комп'ютеризацiїycix сфер дiяльностi людини;  

б) кардинальнiйзмiнiсвiдомостi й ставлення людей до природи;  

в) зменшення забруднення води i харчових продуктiв;  

г) зменщення забруднень атмосфери.  

48.Кислотні дощі формуються у районах: 

а) iнтенсивного розвитку сiльського господарства;  

б) розвитку гiрничо-видобувної промисловостi, будiвельнихматерiалiв та 

машинобудування;  

в) мегаполiciв;  

г) розвитку металургійної, хiмiчної та нафтопереробної промисловостi.  

49.Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є 

причиною: 

а) деградації водних екосистем;  

б) формування локальних атмосферних газових аномалiй;  

в) пiдвищеннязахворюваностi населення та поширення пригнiченого стану 

фауни i флори;  

г) погiршенняiнженерно-геологiчних умов;  

50.Найголовнішими екологічними проблемами України є 

а) вiдсутнiсть ефективних екологiчнихзаконiв;  

б) розвиток енергетики;  

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування 

екологiчних можливостей (витривалостi) perioнів;  

г) розвиток вiйськово-промислового комплексу.  

51. Екологічна ніша — це: 

а) територія поширення виду;  



б) просторове і трофічне положення виду в біоценозі, комплекс його 

взаємозв'язків з іншими видами і вимоги до умов середовища існування;  

в) частина простору в біогеоценозах, населена популяціями даного виду, що 

забезпечує їх необхідними ресурсами й умовами існування;  

г) територія, на якій тривалий час існують і вільно схрещуються особини 

одного виду;  

д) усе перелічене. 

52. Групові поселення осілих тварин — це: 

а) зграї;  

б) стада;  

в) колонії;  

г) родина;  

д) касти. 

53. Поняття «біосфера» запропонував: 

а) В. І. Вернадський;  

б) М. В. Сукачов,  

в) Ж. В. Ламарк;  

г) Е. Зюсс;  

д) А. Тенслі. 

54. Що таке щільність популяції? 

а) кількість видів у конкретному біоценозі;  

б) кількість популяцій виду в біогеоценозі;  

в) кількісний результат взаємодії виду із середовищем;  

г) кількість особин популяції на одиницю площі;  

д)  загальна кількість особин виду в конкретному біоценозі. 

55. Навколишнє середовище  — це: 

а) сукупність життєво необхідних для організму факторів; 

б) всі елементи і явища живої і неживої природи, які оточують живі організми; 

в) сукупність факторів, які викликають пристосувальні реакції у організмів; 

г) сукупність всіх антропогенних факторів; 

д) сукупність абіотичних факторів. 

56. Світлолюбними рослинами у фітоценозі мішаного лісу є: 

а) ялина європейська;  

б) сосна звичайна;  

в) конвалія травнева;  

г) береза бородавчаста;  

д) липа серцелисна. 

57. Оббіг речовини та енергії в межах біоценозу  відбувається завдяки: 

а) характерному видовому складу;  

б) довготривалості біоценозу в часі;  

в) наявності необхідного набору видів;  

г) взаємодії біоценозів у перехідній зоні; 

д) присутності у фітоценозі різних життєвих форм живих організмів. 

58. Ярусність фітоценозу це: 

а) вертикальна просторова структура фітоценозу; 



б) кількість особин кожного виду на певній одиниці площі; 

в) горизонтальна проекція надземних органів рослин на ґрунт; 

г) набір життєвих форм і екологічних типів рослин у фітоценозі; 

д) екологічна структура фітоценозу.  

59. Роль консументів в екосистемах: 

а) розкладають біомасу на неорганічні речовини;  

б) застосовують органічні речовини для отримання енергії і синтезу нових 

органічних речовин;  

в) утворюють органічні речовини з використанням енергії окислювання 

неорганічних речовин;  

г) створюють біомасу з використанням енергії Сонця;  

д) створюють біомасу з використанням внутрішньої енергії. 

60. Роль деструкторів в екосистемах: 

а) розкладають біомасу на неорганічні речовини;  

б) застосовують органічні речовини для отримання енергії і синтезу нових 

органічних речовин;  

в) утворюють органічні речовини з використанням енергії окислювання 

неорганічних речовин;  

г) створюють біомасу з використанням енергії Сонця;  

д) створюють біомасу з використанням внутрішньої енергії. 

61. Біомаса кожного з наступних рівнів згідно з правилом екологічної 

піраміди зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії: 

а) перетворюється на теплоту;  

б) йде на побудову нових рослинних тканин;  

в) витрачається на процеси дихання і розсіюється у вигляді тепла;  

г) виділяється з організму з продуктами життєдіяльності;  

д) споконвічно надходить від Сонця. 

62. Обмежуючим чинником для життя рослинних організмів у 

поверхневих шарах океану є: 

а) брак кисню;  

б) брак вуглекислого газу;  

в) брак поживних речовин;  

г) кількість світла, що проникає крізь товщу води;  

д) температура води. 

63. Найбільш бідними на гумус на Україні є ґрунти: 

а) каштанові  

б) дерново-підзолисті  

в) чорноземи  

г) дернові  

д) сірі лісові 

64. Типовими для степу України є: 

а) вівсяниця  

б) типчак  

в) жовтець  

г) ковила  



д) конюшина 

65. У прибережних водах Чорного моря водяться: 

а) горбуша  

б) білуга  

в) афаліна  

г) скумбрія  

д) судак 

66. Клімат більшої частини території України: 

а) субтропічний  

б) континентальний  

в) помірний  

г) морський  

д) середземноморський 

67. Вільний обмін спадкової інформації в межах одного виду 

відбувається на: 

а) екосистемному рівні;  

б) клітинному рівні;  

в) організмовому рівні;    

г) популяційному рівні; 

д) молекулярному рівні. 

68. Метод дослідження і демонстрації структур, функцій, процесів за 

допомогою їх спрощеної імітації — це: 

а) моніторинг;  

б) моделювання;  

в) експериментальний метод;  

г) порівняльно-описовий метод;  

д) статистичний метод. 

69. Які з перелічених структур є екосистемами: 

а) біогеоценоз;  

б) популяція;  

в) організм;    

г) біоценоз;   

д) консорція. 

70. Властивостями біоценозу є: 

а) наявність необхідного набору видів для забезпечення кругообігу речовин та 

енергії;  

б) аспектність, або фізіономічність;  

в) цілісність;  

г) стійкість;  

д) просторова структура. 

71. Умови існування — це: 

а) сукупність життєво необхідних для організму факторів; 

б) всі елементи і явища живої і неживої природи, які оточують живі організми; 

в) сукупність факторів, які викликають пристосувальні реакції у організмів. 

г) сукупність всіх антропогенних факторів; 



д) сукупність абіотичних факторів. 

72. Які з указаних організмів є геліофітами? 

а) тонконіг лучний;  

б) ковила волосиста;  

в) анемона;   

г) вороняче око;   

д) липа серцелиста. 

73. Які з наведених пристосувань є реакцією на понижену температуру 

навколишнього середовища? 

а) збільшена густина шерсті;  

б) гібернація;  

в) максимальне видалення води з організму;  

г) листопад;  

д) нагромадження в клітинах цукрів. 

74. З перерахованих екологічних груп рослин, найдовше без води можуть 

існувати: 

а) мезофіти;  

б) галофіти;  

в) геліофіти;  

г) ксерофіти;  

д) гідрофіти 

75. На лімітуючу роль максимуму та мінімуму екологічного фактора 

вперше вказав: 

а) Опенгеймер;  

б) Лібіх;  

в) Тенслі;  

г) Шелфорд;  

д) Одум. 

76. Тіньовитривалі рослини — це: 

а) пролісок;  

б) ялина;  

в) сосна;  

г) черемха;  

д) вороняче око. 

77. Для здійснення фотосинтезу необхідні: 

а) повітря;  

б) вода;  

в) світло;  

г) кисень;  

д) вуглекислий газ;  

є) тепло. 

78. Структурними ступенями популяційного рівня організації живого є: 

а) колонія;  

б) тканина;  

в) штам;  



г) стадо;  

д) біом;  

є) парцела. 

79. Регулюючим чинником поширення рослин у межах території з 

однаковим кліматом є: 

а) світло;  

б) тепло;  

в) вода;  

г) ґрунт. 

80. Основна кількість азоту на планеті Земля зосереджена: 

а) в атмосфері;  

б) в літосфері;  

в) в астеносфері;  

г) в гідросфері;  

д) в термосфері. 

81. Саморегуляція біосфери забезпечується таким її компонентом як: 

а) живі організми;  

б) енергія Сонця;  

в) нежива природа;  

г) людина; 

є) гідросфера. 

82. Фосфор стає доступним на поверхні Землі завдяки процесу: 

а) вилужування;  

б) вивітрювання;  

в) окислювання;  

г) мінералізації;  

д) амоніфікації. 

83. Найбільша маса води акумульована в: 

а) Світовому океані;  

б) атмосфері;  

в) біосфері;  

г) льодовиках;  

д) підземних водах. 

84. Визначальним фактором для забезпечення життя є: 

а) достатня кількість СО2;  

б) достатня кількість О2;  

в) достатня кількість Н2О;  

г) сприятлива температура;  

д) к-ть розчинених солей. 

85. Екологічна ефективність екосистеми залежить від: 

а) ефективності експлуатації;  

б) ефективності асиміляції;  

в) чистої продукції;  

г) валової продукції;  

д) вторинної продукції. 



86. Виберіть характеристики, які відповідають екосистемам боліт. 

а) подовжений детритний ланцюг;  

б) сильно вкорочений детритний ланцюг;  

в) азональність;  

г) виникають в місцях перезволоження;  

д) утворення гумусу не можливе. 

87. Екологія — це наука: 

а) про закономірності поширення живих організмів та їх популяцій у різних 

природних зонах; 

б) що вивчає пристосованість і особливості функціонування видів та їх 

популяцій у різних умовах середовища; 

в) про структуру і функціонування надорганізмених систем; 

г) про охорону видової різноманітності організмів планети; 

д) про взаємозв'язки живих організмів та їх популяцій між собою і середовищем 

існування. 

88. До абіотичних чинників довкілля належать: 

а) повінь;  

б) вирубка лісу;  

в) осушення боліт;  

г) запилення рослин комахами;  

д) пожежа в лісі, що виникла від удару блискавки. 

89. Зимостійкість рослин підвищується при накопиченні в клітинах їхніх 

тканин: 

а) мінеральних солей; 

б) жирів;  

в) цукру;  

г) крохмалю;  

д) білків.  

90. Водне середовище існування характеризується: 

а) різкими змінами температури води;  

б) високою щільністю;  

в) непостійним газовим складом;                   

г) значними перепадами тиску;  

д) меншим вмістом кисню. 

91. До симбіотичних відносин належать: 

а) співжиття грибів і водоростей, що входять до складу лишайника; 

б) відкладання зозулею яєць в гнізда інших птахів; 

в) поїдання шпаками дощових черв'яків; 

г) співжиття актинії і рака-самітника; 

д) життя джгутиконосців у кишечнику термітів. 

92. Обов'язковою ознакою для відносин «паразит-хазяїн» є: 

а) отримання користі для себе без шкоди хазяїнові; 

б) згладжування антагоністичних відносин; 

в) повне виснаження і смерть хазяїна; 

г) тісний зв'язок з хазяїном як результат природного добору; 



д) зміна поколінь, хазяїв і середовищ існування. 

93. Коменсалізм — це тип відносин, при якому: 

а) один з видів використовує організм, житло, залишки їжі або продукти 

життєдіяльності іншого; 

б) один з видів більш-менш тривалий час використовує інший як джерело 

харчування і середовище існування; 

в) різні види мають взаємну вигоду; 

г) особини одного чи декількох видів змагаються за ресурси середовища; 

д) особини одного чи різних видів не приносять користі і не завдають шкоди 

один одному. 

94. Нейтралізм — це тип відносин, при якому: 

а) один з видів використовує організм, житло, залишки їжі або продукти 

життєдіяльності іншого; 

б) один з видів більш-менш тривалий час використовує інший як джерело 

харчування і середовище існування; 

в) різні види мають взаємну вигоду; 

г) особини одного чи декількох видів змагаються за ресурси середовища; 

д) особини одного чи різних видів не приносять користі і не завдають шкоди 

один одному. 

95. Температура тіла постійна у: 

а) дощових червів;  

б) птахів;  

в) ссавців;  

г) комах;  

д) плазунів. 

 

 



ІІ БЛОК 

 

 

1. 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. 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 



 

6. Основою формування локальних емпіричних природознавчих понять є: 

а) систематизація 

б) класифікація 

в) ідентифікація 

г) актуалізація 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 



 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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) 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 

 

21. 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 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. Предметом вивчення освітньої галузі «Природознавство» є: 

а) методичні підходи до викладання предмету «Природознавство» 

б) зміст підручників 

в) принципи навчання  

г) засоби навчання 

 

26. 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 

 

27. Специфікою курсу «Природознавство» є: 

а) пасивні методи навчання 



б) активні методи навчання 

в) практичні методи навчання 

г) інтерактивні методи навчання 

 

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

найдоцільніше використовувати: 

а) дослід 

б) спостереження 

в) експеримент 

г) розповідь 

 

29. 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 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

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

а) науково-пізнавальної групи 

б) діяльністної групи 

в) ціннісної групи 

г) логічної групи 

 

33. До методичного апарату програми входять: 

а) пояснення, запитання 

б) зміст тем 



в) бюджет часу 

г) лабораторні і практичні роботи 

 

34. Найпростішою формою чуттєво-образного відображення є: 

а) сприйняття 

б) уявлення 

в) поняття 

г) відчуття 

 

35. 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 

 

36. 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 

 

37. 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 

 

38. 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 

 

39. Розрізняють такі види бесіди: 

а) початкова, пояснювальна, заключна 

б) вступна, основна, заключна, контрольна 

в) підготовча, пояснювальна, підсумкова 

г) початкова, заключна 

 

40. 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 

 

41. 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 

 

42. Класифікація уроків-екскурсій за місцем у структурі вивчення розділу 

або курсу: 

а) однотемний, багатотемний, вступний 

б) вступний, поточний, підсумковий 

в) поточний, багатотемний, підсумковий 

г) однотемний, багатотемний, підсумковий 

 

 

43. 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 

 

44. До яких наук належить методика навчання природознавства? 

а) соціальних 

б) психологічних 

в) природничих 

г) педагогічних 

 

45. Визначте специфічні (конкретнопредметні) принципи викладання курсу 

„Природознавство”. 

а) сезонності 

б) інтеграції 

в) зв’язку з життям 

г) доступності 

 



46. До одиничних понять належать: 

а) птах 

б) тварина 

в) дощ 

г) річка Дніпро 

 

47. Виберіть види дослідів, які не проводяться в початковій школі. 

а) дослід на виявлення властивостей води 

б) дослід на виявлення складу повітря 

в) досліди, спрямовані на визначення умов росту та розвитку рослин 

г) досліди з електричним струмом 
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