
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

Назва дисципліни 
Основи природознавства та суспільствознавства з методикою навчання 

(інтегрований курс) 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

м. Львів,  вул. Туган-Барановського,7, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 013 Початкова освіта 

Викладачі 

дисципліни 

Крива Марія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Контактна 

інформація 

викладачів 

ел. пошта: mariya.kryva@lnu.edu.ua  
https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/kryva-m-v 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, вул. Туган-

Барановського, 7. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Щопонеділка, 15.30-16.30 (кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, вул. Туган-Барановського, 7) 

кім. 30) 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/osnovy-pryrodoznavstva-z-

metodykoyu-navchannya 

 

Інформація про 

дисципліну 

Курс «Основи природознавства та суспільствознавства з методикою 

навчання» призначено для бакалаврів початкової освіти другого року 

денної та заочної форми навчання. Курс призначений для розвитку і 

формування компетенцій, необхідних для викладання природничої та 

громадянської і історичної освітніх галузей у початковій школі. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Основи природознавства та суспільствознавства з 

методикою навчання» є нормативною дисципліною студента з 

спеціальності 013 «Початкова освіта» для освітньо-професійної 

програми «Початкова освіта», яка викладається в ІV семестрі в обсязі 6 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної 

компетентності студентів щодо організації і проведення навчальної, 

позаурочної та позакласної роботи з природничої та громадянської і 

історичної освітніх галузей. 

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами 

знань фундаментальних природничих наук та суспільствознавства, 

адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/kryva-m-v
https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/osnovy-pryrodoznavstva-z-metodykoyu-navchannya
https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/osnovy-pryrodoznavstva-z-metodykoyu-navchannya


віку; розумінні об'єктивно існуючих зв'язків у системі «нежива природа – 

жива природа», «природа – людина», оволодіння уміннями планувати та 

організовувати урочну та позаурочну роботу з природознавства та 

суспільствознавства. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства. К: Веселка, 1998. 334с. 

2. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 

1-2 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020.  256 с. 

3. Гільберг Т.Г. Методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 

3-4 класах загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 

Навчально-методичний посібник. Київ: Генеза, 2020. 240 с. 

4. Країна знань: Довідник молодшого школяра (за новою програмою) / Авт. 

упоряд.: Т. М. Огієнко, Н. А. Філіпова, Л. Ф. Богданова, Н. М. Кириченко. Чернігів: 

Країна мрій, 2013. 256 с. 

5.  Основи природознавства : підручн. / [Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. 

М. Помогайбо, Є.А. Починок].К. : ВЦ "Академія", 2014.-368 с. 

6. Українські традиції та звичаї / худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. 

Харків: Фоліо, 2015. 31 с. 

7. Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфхаки для вчителя 

НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. Х.: Вид. група «Основа», 2019. 141 с.  

Допоміжна: 

1. Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров'я. [Текст] 

: навч. посіб. / За ред. Мотузного В. О. К. : Вища шк., 2005. 622 с. 

2. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл. ] / Л.І. Остапченко. - 

К.: Генеза, 2014. 224 с. 

3. Бойко В. М. Географія : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. 

Бойко, С. В. Міхелі. Харків : СИЦИЯ, 2014. 256 с. 

4.  Волощенко O.В. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 1 

класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / О. В. Волощенко, О. П. 

Козак, Г. С. Остапенко. Київ : Світич, 2018. 

5. Волощенко O.В. Я досліджую світ:підруч.інтегр.курсу для 1кл. 

закл.загал.серед.освіти (у2-хчаст.).Ч.2 / О.В.Волощенко, О.П. Козак, Г.С. Остапенко. 

К.:Світич,2018. 128с. 

6. Волощенко О.В. «Я досліджую світ»: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. 

освіти (у 2-х  част.). Ч.1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. К. : Світич, 

2019. 128 с. 

7. Громадянська освіта (інтегрований курс, рiвень стандар Г49 ту): підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти / П. В. Вербицька, О. В. Волошенюк, 

Г. О. Горленко та ін. Київ : Літера ЛТД, 2018. 224 с. 

8. Заставний Ф. Д. Географія України: посібн. для вищих навч. закладів / Ф. Д. 

Заставний. Львів: Світ, 1994. 336 с. 

9. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: навчальний посібник / Михайличенко 

О.В. Суми: СумДПУ, 2013. 346 с. 

10. Хомченко. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів 

К,"Арій", 2014. Яришева, Н.Ф. Основи природознавства. Природа України. - К.: 

Вища школа, 1995. 335с. 

 

Інтернет-ресурси: 

11. https://svitdovkola.org 

 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 48 годин 

практичних занять та 84 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу у студента будуть сформовані такі 

загальні та фахові компетентності:  

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (3К 1) 

Здатність до інтеграції знань. (ЗК-9) 

Проектувальна (здатність готовність здiйснювати цілеспрямовану 

послідовність дій щодо синтезу систем або окремих її складових, 

розробку документації, яка необхідна для втілення та використання 

об'єктів i процесів; вміння проектувати, конструювати і моделювати 

https://svitdovkola.org/


педагогічні ситуації). (ФK-6) 

Дослідницька (здатність здійснювати збiр, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-методичної інформації з напряму роботи; 

аналізувати педагогічні явища; осмислювати роль кожного елемента у 

структурi цiлого та у взаємодії з іншими). (ФK-7) 

Культурологічна (здатнiсть і готовність вдосконалювати i розвивати 

свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень. прагнути 

морального і фізичного вдосконалення своєї особистості: володіння 

державною й іноземною мовами у професійному спілкуванні). (ФК-8) 

Здатність організовувати інтегроване навчання у початковій школі. 

(ФК-11) 

Програмні результати навчання: 

1) здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти (дати, події, 

принципи й закономірності суспільного розвитку), встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, 

аргументувати свої думки (ПРН-1);  

2) розуміти наукові принципи, що лежать в основі соціальної 

діяльності, ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання зі 

спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід 

(ПРН-3);  

3) давати визначення і виокремлювати основні поняття, 

використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей, знаходити 

спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ (ПРН -4);  

4) критично аналізувати й оцінювати чинну освітню політику країни, 

соціально -політичні процеси на загальнодержавному, регіональному 

та місцевому рівнях (ПРН -6);  

5) планувати, організовувати та проводити дослідження психічних 

процесів та психологічних властивостей особистості, здійснювати 

педагогічну взаємодію з урахуванням соціальної ситуації розвитку 

окремих дітей та мікроклімату класу, забезпечувати м’які корегуючи 

(психотерапевтичні) впливи щодо окремих напрямів розвитку 

особистості (ПРН -7);  

6) здатність використовувати відповідні наукові дослідження та 

застосовувати дослідницькі професійні навички (ПРН -9);  

7) впроваджувати прийоми мотивації, самомотивації на шляху до 

досягнення спільної мети, виявляти вміння адаптувати свою поведінку 

до прийняття системи цінностей іншого (ПРН -15);  

Головними завданнями курсу є: 

знати:  

- основні процеси і явища, які відбуваються в неживій та живій 

природі;  

- характеристики соціуму і спільнот, науково-технічні винаходи;  

- теоретичні засади методики навчання природничої, 

громадянської і історичної освітніх галузей,  

- зміст природничої, громадянської і історичної освітніх галузей, 

способи формування в учнів природознавчих та суспільствознавчих 

уявлень та понять; 

- методи, форми, технології та засоби формування ключових і 

предметних компетентностей здобувачів початкової освіти у процесі 

вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти,  

- види і критерії оцінюванння навчальних досягнень здобувачів 

початкової освіти на засадах компетентнісного підходу; 

Вміти:  

- планувати й здійснювати освітній процес під час викладання 

природничої, громадянської і історичної освітніх галузей з 



урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, 

формувати в них мотивацію до навчання; 

- планувати та організовувати освітній процес під час викладання 

природничої, громадянської і історичної освітніх галузей, 

використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із 

дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів 

початкової школи. 

- планувати та організовувати позаурочні й позашкільні заняття 

та заходи; 

- управляти складною професійною діяльністю в умовах 

початкової школи, виробляти та ухвалювати рішення в 

непередбачуваних робочих та навчальних контекстах. 

Ключові слова  Навколишній світ, природа, суспільство, інтегрований предмет «Я досліджую світ» 

Формат курсу Очний, заочний  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни «Анатомія, 

фізіологія та патологія дітей з основами генетики і валеології», «Дидактика та 

педагогічні технології в початковій школі», «Історія України», «Історія української 

культури». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватис

я під час 

викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), 

виконання індивідуальних завдань самостійної роботи. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути оригінальними, містити 

посилання на використані джерела, Виявлення ознакак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Всі студенти повинні 

відвідати усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття.  

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових  робіт, передбачених курсом.  

 

Політика виставлення балів.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співідношенням:  

• практичні заняття: 22 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 22 (балів 

( по 2 бали за роботу на практичному занятті). 

• самостійна робота: 8 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 8 балів; 

 • модульний контроль: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 

балів; 

іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів 

(екзаменаційний білет –  50 балів). 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Індивідуальне виконання письмових завдань (2 завдання) – 8 балів. 

Дослідницька робота на тему: "Мій рідний край" 

Зміст завдання: 

Охарактеризуйте рідне місто (село) за планом: символіка, історія,  фізико-

географічне положення, погода, корисні копалини, ґрунти природні угрупування, 

рослинництво, культурні та лікарські рослини, тваринництво, свійські тварини, 

промисловість рідного краю; охорона природи та моє улюблене місце відпочинку на 

природі в місті (селі), культура, видатні постаті населеного пункту. 

Вимоги: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу, відповідність 



змісту викладеного матеріалу поставленим завданням; креативність, наявність 

ілюстрацій, наявність списку використаної літератури. Обсяг – не менше 4 стор. 

формату А4. 

Критерії оцінювання: якість (1-4 балів), зміст викладеного матеріалу 

поставленим завданням (1-4 балів). 

 

Методична розробка уроку з інтегрованого предмету «Я досліджую світ».  

Зміст завдання: 

Підготуйте, оформіть письмово методичну розробку уроку з інтегрованого 

предмету «Я досліджую світ».  

Вимоги: конспект уроку повинен містити такі складові: мету, результати 

навчання, обладнання і матеріали, методи навчання, орієнтовний план уроку, 

діяльність вчителя і учнів на уроці, дидактичний матеріал. 

Критерії оцінювання: якість (1-4 балів), зміст викладеного матеріалу 

поставленим завданням (1-4 балів), наявність роздаткового матеріалу (1-2 б). 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Короткі відомості з історії розвитку природознавства.  

2. Жива і нежива природа. Природні  та рукотворні об’єкти. 

3. Речовини та їхній склад. Класифікація речовин. 

4. Агрегатні стани речовини. Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів.  

5. Вода та її властивості. Колообіг води у природі.  

6. Розчинні та нерозчинні речовини. Значення води в природі та в житті 

людини.  

7. Використання води людиною. Охорона води.   

8. Повітря, його склад та його властивості.  

9. Погода та її складові. Народні прикмети і передбачення погоди 

10. Охорона повітря від забруднення. Значення повітря для живої природи.  

11. Природні явища в неживій природі у різні пори року. 

12. Поняття про Всесвіт. Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт. 

Сучасні уявлення про Всесвіт.  

13. Будова Сонячної системи. Планети та інші космічні тіла.  

14. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи. Значення Сонця для 

життя на Землі. 

15. Основні астрономічні показники планета Земля (форма, розміри, 

кліматичні пояси). 

16. Добовий і річний рух Землі.  Місяць – природний супутник Землі.  

17. Чумацький Шлях – наша Галактика.  

18. Корисні копалини, способи їх видобування.  

19. Поняття про грунт. Ґрунти України.  

20. Водна оболонка Землі. Світовий океан, його частини. 

21. Повітряна оболонка Землі. Атмосферний тиск і рух повітря. Погода і 

клімат. 

22. Поняття про енергію. Джерела енергії. 

23. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.  

24. Природа материків та океанів. 

25. Орієнтування на місцевості. 

26. Поняття про географічну карту, план місцевості, масштаб. 

27. Україна на карті світу. Карта України.  

28. Рельєф та клімат України. Склад ґрунту та його утворення, родючість як 

основна характеристика ґрунту. Характеристика ґрунтів, поширених в Україні. 

29. Рівнини і гори в Україні.   

30. Природа Українських Карпат та Кримських гір.  

31. Водойми України. Природні та штучні  водойми  річки, озера, ставки, 

водосховища, болота, моря, джерела.  

32. Будова річки. Рівнинні і гірські річки.  

33. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона природних багатств 

водойм. 

34. Характеристика зони мішаних лісів (Полісся).  

35. Характеристика зон лісостепу та степу.  

36. Населення України. 

37. Тіла живої природи - організми, їх ознаки. Умови, необхідні для життя.  

38. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.  

39. Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини. Хвороботворні 



бактерії (приклади). 

40. Віруси - неклітинні форми життя. Захворювання, спричинені вірусами 

(приклади). 

41. Рослини, їх будова. Клітина рослин. Вегетативні та генеративні органи 

рослин.  

42. Розмноження квіткових рослин.  

43. Загальна характеристика водоростей.  

44. Загальна характеристика та різноманітність вищих спорових рослин.  

45. Загальна характеристика та різноманітність представників відділу 

Голонасінні. Різноманітність хвойних рослин.  

46. Різноманітність представників відділу Покритонасінні.  

47. Життєві форми рослин. Дикорослі і культурні рослини. 

48. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами.   

49. Рослинні угруповання, їх типи. Сезонні зміни в рослинних угрупованнях.  

50. Взаємозв'язки рослин в угрупованнях. 

51. Охорона рослинного світу. Червона книга України. 

52. Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та 

грибів. Будова тваринної клітини.  

53. Особливості процесів життєдіяльності тварин (живлення і травлення, 

особливості обміну речовин гетеротрофного організму, дихання та газообмін, 

функціонування  кровоносної та видільної систем). 

54. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, земноводних, плазунів, 

птахів, звірів). Піклування тварин про потомство.  

55. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких.  

56. Загальна характеристика та різноманітність представників типів Кільчасті 

черви, Молюски, Членистоногі.  

57. Загальна характеристика типу Хордові. Основні ознаки представників 

підтипу Черепні надкласу Риби.   

58. Характерні особливості будови тіла та життєдіяльності представників 

надкласу Чотироногі (класів: Амфібії, Рептилії, Птахи, Ссавці).  

59. Взаємозв'язки тварин в угрупованнях.  

60. Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, твариноїдні, всеїдні 

тварини).  

61. Основи охорони природи. Природоохоронні території.  

62. Тварини, занесені в Червону книгу України.  

63. Поняття про ланцюг живлення. 

64. Права та обов’язки громадян.  

65. Пам’ятні події, державні й народні свята, їх історія. 

66. Винаходи людства.  

67. Видатні українці, їхній внесок у світову науку, культуру, спорт. 

68. Методика навчання природознавства та суспільствознавства: становлення 

та розвиток. Зв'язок з іншими дисциплінами.  

69. Методи досліджень. 

70. Засоби наочності у процесі навчання природознавства. Методика їх 

використання 

71. Методи  і прийоми організації процесу навчання у методиці 

природознавства та суспільствознавства 

72. Бесіда, розповідь як методи формування природничих та 

суспільствознавчих знань, ознайомлення учнів з навколишнім світом. Організація 

спостережень. Методика роботи з підручником та додатковими джерелами навчання. 

73. Практичні методи навчання. Дослід, структура, методика використання 

дослідів. Практичні роботи та їх види. 

74. Екологічна освіта молодших школярів на уроках курсу «Я досліджую 

світ» 

75. Формування дослідницької поведінки молодших школярів за методикою 

О. Савенкова. 

76. Використання ТРВЗ-технології на уроках інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». 

77. Інтеграція знань при вивченні природничої та громадянської і історичної 

освітніх галузей. 

78. Використання інтерактивних методів у процесі викладанні курсу «Я 

досліджую світ». 

79. Урок - форма організації процесу навчання природознавства у початковій 

школі. Типи  уроків та їх характеристика. 

80. Предметний урок та особливості його проведення. 

81. Позакласна робота як одна із складових освітнього процесу. 

82. Позаурочна робота з природознавства та суспільствознавства.  



 

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
 

 



Тиж. 

 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 Тема 1. Природознавство - інтегрована наука про навколишній 

світ. Тіла, речовини. 

Природознавство як наука про природу. Поняття живої та неживої 

природи. 

Рівні організації матерії. 

Поняття тіла та речовини. Властивості речовини. 

Класифікація речовин. 

Лекція, 2 год. 4, 5, 8 д, 10 д  1 тиждень 

1 Тема 1. Жива і нежива природа Тіла, речовини. 

Жива і нежива природа. Ознаки живої матерії. 

Поняття фізичного тіла, речовини. 

Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів.  

Класифікація речовин. 

Речовини та суміші в природі 

Властивості води та повітря 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 9 д, 11 і 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення. 

2. Заповніть таблицю 

"Історія розвитку 

природознавства". (4 год.) 

 

1 тиждень 

2 Тема 2. Всесвіт, будова Сонячної системи. 

Гіпотези про походження Всесвіту. Поняття про Всесвіт та 

Галактики.  

Сонячна система, її склад. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної 

системи. Планети та інші космічні тіла. 

Земля – планета Сонячної системи. Місяць – природний супутник 

Землі.  

Добовий і річний рух Землі.   

 

Лекція, 2 год. 4, 5, 11 і  2 тиждень 

2 Тема 2. Всесвіт, будова Сонячної системи. 

Гіпотези про походження Всесвіту. Поняття про Всесвіт та 

Галактики.  

Сонячна система, її склад. Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної 

системи. Планети та інші космічні тіла. 

Земля – планета Сонячної системи. Місяць – природний супутник 

Землі.  

Добовий і річний рух Землі.   

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 11 і 1.Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. 

2.Підготуйте  

повідомлення на тему: 

"Зорі та сузір'я у міфах і 

легендах". 

2 тиждень 



Сучасні  дослідження космосу та їх значення для мешканців Землі. 3.Підготуйте 

повідомлення на тему: 

"Сучасні дослідження 

космосу". (4 год.) 

2 Тема 3. Умови життя на планеті Земля. 

Поняття геосфери 

Характеристика атмосфери 

Характеристика літосфери 

Характеристика гідросфери 

Характеристика біосфери 

Лекція, 2 год. 4, 5  2 тиждень 

2  Тема 3. Природа материків та океанів. План і карта  

Природа материків (Євразії, Африки, Північної Америки, 

Південної Америки, Австралії, Антарктиди) 

Природа океанів (Північного Льодовитого, Тихого, Атлантичного 

та Індійського) 

Способи зображення земної поверхні.  

План, його основні ознаки. Умовні знаки. Масштаб. 

Географічні карти, умовні знаки на карті. 

Географічні координати. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

3, 4, 5  2 тиждень 

3 Тема 4. Загальний огляд природи України 

Україна на карті світу. Карта України.  

Форми земної поверхні України. Корисні копалини України. 

Ґрунти України. 

Водойми України та їх  використання і значення. Будова річки.  

Природні зони України. 

Лекція, 2 год. 4, 5, 8 д Підготуйте дослідницьку 

роботу на тему: "Мій 

рідний край". (8 год.) 

3 тиждень 

3 Тема 4. Загальний огляд природи України  

Україна на карті світу. Карта України.  

Форми земної поверхні України. Корисні копалини України. 

Ґрунти України. 

Водойми України та їх  використання і значення. Будова річки. 

Природні зони України. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 8 д  3 тиждень 

4 Тема 5. Загальний огляд світу живих організмів. Морфологія 

та анатомія рослин 

Загальний огляд світу живих організмів та основи їх класифікації. 

Будова рослин.  

Загальна характеристика грибів.  

Загальна характеристика бактерій.  

Віруси - неклітинні форми життя. 

Лекція, 2 год 5, 1 д, 2 д  4 тиждень 

 

 

4 Тема 5. Загальний огляд світу живих організмів. Морфологія 

та анатомія рослин 

Тіла живої природи - організми, їх ознаки. Умови, необхідні для 

Практичне 

заняття, 2 год. 

5, 1 д, 2 д 1. Підготуйте 

інтелектуальну 

карту до теми 

4 тиждень 



життя. Загальний огляд світу живих організмів та основи їх 

класифікації. Віруси - неклітинні форми життя. 

Загальна характеристика грибів. Значення грибів для природи. 

Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини. 

Рослини, їх будова. Клітина рослин. Вегетативні та генеративні 

органи рослин. Розмноження квіткових рослин. Пристосування 

квіткових рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, 

родючість ґрунту).  

 

«Систематика 

живих 

організмів» (4 

год) 

4 Тема 6. Різноманітність і класифікація рослинних організмів 

Загальна характеристика та різноманітність водоростей. Загальна 

характеристика та різноманітність вищих спорових рослин. 

Лекція, 2 год. 4, 5, 1 д, 2 д,  4 тиждень 

4 Тема 6. Різноманітність і класифікація рослинних організмів 

Загальна характеристика та різноманітність водоростей. Загальна 

характеристика та різноманітність вищих спорових рослин. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 1 д, 2 д, 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення 

(3 год.) 

 

4 тиждень 

5 Тема 6. Різноманітність і класифікація рослинних організмів 

Загальна характеристика та різноманітність представників відділу 

Голонасінні. Різноманітність хвойних рослин.  

Різноманітність представників відділу Покритонасінні.  

Життєві форми рослин. Дикорослі і культурні рослини. 

Лекція, 2 год. 4, 5, 1 д, 2 д,  5 тиждень 

5 Тема 6. Різноманітність і класифікація рослинних організмів 

Загальна характеристика та різноманітність представників відділу 

Голонасінні. Різноманітність хвойних рослин.  

Різноманітність представників відділу Покритонасінні.  

Життєві форми рослин. Дикорослі і культурні рослини  

Охорона рослин. Рослини, занесені у Червону книгу України 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 1 д, 2 д, 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення 

(3 год.) 

 

5 тиждень 

6 Тема 7 .Будова і життєдіяльність тварин 

Загальна характеристика представників царства Тварини. 

Будова тіла тварин. Покриви, опора, рух тварин. 

Особливості процесів життєдіяльності тварин. 

Тварини та середовища їх існування. Взаємозв’язки тварин у 

природних угрупованнях. 

Лекція, 2 год. 4, 5, 1 д  6 тиждень 

6 Тема 7. Будова і життєдіяльність тварин 

Загальна характеристика представників царства Тварини. 

Будова тіла тварин. Покриви, опора, рух тварин. 

Особливості процесів життєдіяльності тварин. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 1 д 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

6 тиждень 



Тварини та середовища їх існування. Взаємозв’язки тварин у 

природних угрупованнях. 

виступи, повідомлення 

(3 год.) 

 

6 Тема 8. Різноманітність і класифікація тварин 

Загальна характеристика одноклітинних твариноподібних 

організмів.   

Загальна характеристика та різноманітність безхребетних тварин. 

Лекція, 2 год. 5, 1 д  6 тиждень 

6 Тема 8. Різноманітність і класифікація тварин 

Загальна характеристика одноклітинних твариноподібних 

організмів.   

Загальна характеристика та різноманітність безхребетних тварин. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 1 д 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення (3 

год.) 

 

6 тиждень 

7 Тема 8. Різноманітність і класифікація тварин  
Загальна характеристика типу Хордові. Основні ознаки 

представників підтипу Черепні надкласу Риби.   

Характерні особливості будови тіла та життєдіяльності 

представників надкласу Чотироногі (класів: Амфібії, Рептилії, 

Птахи, Ссавці). 

Лекція, 2 год. 4, 5, 1 д  7 тиждень 

7 

 

Тема 8. Різноманітність і класифікація тварин 

Загальна характеристика типу Хордові. Основні ознаки 

представників підтипу Черепні надкласу Риби.   

Характерні особливості будови тіла та життєдіяльності 

представників надкласу Чотироногі (класів: Амфібії, Рептилії, 

Птахи, Ссавці). 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 5, 1 д 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення. 

(3 год.) 

 

7 тижжень 

8 Тема 9. Особистість та її ідентичність 

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. 

Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність.  

Поняття та етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації.  

Молодіжні субкультури. Самореалізація і розвиток. 

Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети.  

Лекція, 2 год. 4, 7 д  8 тиждень 

8 Тема 9. Особистість та її ідентичність 

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. 

Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність.  

Поняття та етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації.  

Молодіжні субкультури. Самореалізація і розвиток. 

Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7 д 1. Опрацюйте 

рекомендовану до теми 

літературу та конспект 

лекції. Підготуйте 

виступи, повідомлення. 

2. Підготуйся до 

дискусії на тему «Що 

означає бути 

8 тиждень 



громадянином» 

3. Запропонуй 

перелік складових 

української ідентичності 

(4 год.) 

 

8 Тема 10. Права і свободи людини 

Основоположні права і свободи людини. Класифікація прав 

людини.  

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та захист.  

Позитивні і негативні зобов’язання держави.  

Правопорушення як порушення прав інших. 

Лекція, 2 год. 4, 7 д  8 тиждень 

8 Тема 10. Права і свободи людини 

Основоположні права і свободи людини. Класифікація прав 

людини.  

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та захист.  

Позитивні і негативні зобов’язання держави.  

Правопорушення як порушення прав інших. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7 д 1. Наведіть з 

власного досвіду 

приклади порушень прав 

дитини. В чому полягало 

порушення і як його 

можна було уникнути? (3 

год.) 

8 тиждень 

9 Тема 11. Людина – частина суспільства. Сім’я та її значення в 

соціалізації людини 

Сім’я, дитячий колектив, друзі. Залежність людей один від одного. 

Взаємодопомога. Суспільство як єдність людських спільнот, їх 

різноманітність. Стосунки людей у суспільстві. 

Сім’я. Склад сім’ї. Історія роду. Розподіл прав і обов’язків у сім’ї. 

Дозвілля у сім’ї. Родинні стосунки між поколіннями. 

Лекція, 2 год. 4, 7 д  9 тиждень 

9 Тема 11. Людина – частина суспільства. Сім’я та її значення в 

соціалізації людини 

Сім’я, дитячий колектив, друзі. Залежність людей один від одного. 

Взаємодопомога. Суспільство як єдність людських спільнот, їх 

різноманітність. Стосунки людей у суспільстві. 

Сім’я. Склад сім’ї. Історія роду. Розподіл прав і обов’язків у сім’ї. 

Дозвілля у сім’ї. Родинні стосунки між поколіннями. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7 д 1. Складіть родовід 

своєї сім’ї  

2. Визначіть цінності 

вашої сім’ї (3 год.) 

 

9 тиждень 

10 Тема 12. Спілкування в учнівському колективі 

Роль спілкування в житті людини. 

Позитивний вплив на здоров’я дружніх стосунків між 

однокласниками, взаємопорозуміння в сім’ї. 

Насильство в сім'ї та учнівському колективі. Протидія виявам 

насильства в учнівському середовищі. 

Розв’язування конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. 

Лекція, 2 год. 4, 7 д  10 тиждень 



Практичне завдання: моделювання ситуації протидії насильства в 

учнівському колективі 

10 Тема 12. Спілкування в учнівському колективі 

Роль спілкування в житті людини. 

Позитивний вплив на здоров’я дружніх стосунків між 

однокласниками, взаємопорозуміння в сім’ї. 

Насильство в сім'ї та учнівському колективі. Протидія виявам 

насильства в учнівському середовищі. 

Розв’язування конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. 

Практичне завдання: моделювання ситуації протидії насильства в 

учнівському колективі 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7 д 1. Запропонуйте 

рольову гру «Конфліктна 

ситуація» (3 год.) 

10 тиждень 

10 Тема 13. Видатні українці 

Внесок українців у світові досягнення.  

Видатні історичні постаті (Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

Богдан Хмельницький, Пилип Орлик) 

Видатні науковці та авіаконструктори (Юрій Котермак, Іван 

Пулюй, Юрій Кондратюк, Ігор Сікорський, Сергій Патон) 

Видатні митці України (Микола Лисенко, Мирослав Скорик, 

Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Володимир Івасюк, 

Назарій Яремчук, Іван Миколайчук, Богдан Ступка) 

Видатні авіаконструктори (Юрiй Кондратюк, Сергій Корольов,) 

Видатні медики (Ілля Мечніков, Микола Амосов, Олександр 

Богомолець) 

Олімпійські чемпіони-українці (Оксана Баюл, Лілія Подкопаєва, 

Володимир Кличко, Віталій Кличко) 

Лекція, 2 год. 4  10 тиждень 

10 Тема 13. Видатні українці 

Внесок українців у світові досягнення.  

Видатні історичні постаті (Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, ) 

Видатні науковці та авіаконструктори (Юрій Котермак, Іван 

Пулюй, Юрій Кондратюк, Ігор Сікорський, Сергій Патон) 

Видатні митці України (Микола Лисенко, Мирослав Скорик, 

Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Володимир Івасюк, 

Назарій Яремчук, Іван Мик 

Видатні авіаконструктори (Юрiй Кондратюк, Сергій Корольов,) 

Видатні медики (Ілля Мечніков, Микола Амосов, Олександр 

Богомолець) 

Олімпійські чемпіони-українці (Оксана Баюл, Лілія Подкопаєва, 

Володимир Кличко, Віталій Кличко) 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4 1. Підготуйте 

презентацію про 

видатних українських 

митців (4 год.) 

10 тиждень 

11 Тема 14. Традиції та звичаї українського народу 

Календар державних, народних і релігійних свят 

Лекція, 2 год. 4, 6  11 тиждень 



Український національний одяг 

Українська народна кухня 

11 Тема 14. Традиції та звичаї українського народу 

Календар державних, народних і релігійних свят. Пам’ятні дати 

українського народу. 

Сімейні звичаї українського народу. 

Український національний одяг. 

Українська народна кухня. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 6 1. Підготуйте гру в 

додатку learning.apps про 

традиції та звичаї 

українського народу (4 

год.) 

11 тиждень 

12 Тема 15. Винаходи людства 

Історія техніки. Винахід телескопа. Винахід барометра 

Винахід годинника. Винахід електричної лампи. 

Винахід комп’ютера та інтернету. 

Сучасні винаходи українських школярів. 

Лекція, 2 год. 4, 9 д  12 тиждень 

12 Тема 15. Винаходи людства 

Історія техніки. Винахід телескопа. Винахід барометра 

Винахід годинника. Винахід електричної лампи. 

Винахід комп’ютера та інтернету. 

Сучасні винаходи українських школярів. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 9 д 1. Підготуйте 

повідомлення про винахід 

людства, який Вас 

зацікавив (3 год.) 

12 тиждень 

12 Тема 16. Людина і природа 

Негативний вплив людини на природу. Екологічні проблеми 

планети. Забруднення довкілля: джерела і способи запобігання.  

Діяльність людини, що допомагає збереженню природи. Ощадливе 

використання ресурсів. Природоохоронні заходи. Створення 

природоохоронних територій. Правила поведінки у природі. 

Лекція, 2 год.  1.  12 тиждень 

12 Тема 16. Людина і природа 

Негативний вплив людини на природу. Екологічні проблеми 

планети. Забруднення довкілля: джерела і способи запобігання 

Діяльність людини, що допомагає збереженню природи. Ощадливе 

використання ресурсів. Природоохоронні заходи. Створення 

природоохоронних територій. Правила поведінки у природі. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

5, 1 д Сформулюйте практичні 

поради для реалізації 

принципу «zero waste» у 

вашій родині, громаді (4 

год.) 

12 тиждень 

13 Тема 17. Методика навчання природознавства та 

суспільствознавства у початковій школі як навчальна 

дисципліна у фаховій підготовці бакалаврів початкової освіти 

Предмет, завдання та структура дисципліни "Методика навчання 

основ природознавства та суспільствознавства".  

Методика природознавства та суспільствознавства в Україні: 

становлення та розвиток. Зв'язок з іншими дисциплінами.  

Методи досліджень методики навчання природознавства та 

суспільствознавства. 

Лекція, 2 год. 1, 2, 3  13 тиждень 

13 Тема 17. Методика навчання природознавства та 

суспільствознавства у початковій школі як навчальна 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3 1. Складіть 

таблицю «Історія 

13 тиждень 



дисципліна у фаховій підготовці бакалаврів початкової освіти 

Предмет, завдання та структура дисципліни "Методика навчання 

основ природознавства та суспільствознавства".  

Методика природознавства та суспільствознавства в Україні: 

становлення та розвиток. Зв'язок з іншими дисциплінами.  

Методи досліджень методики навчання природознавства та 

суспільствознавства. 

природознавства та 

суспільствознавтва в 

Україні» (4 год.) 

14 Тема 18. Власне педагогічні цілі природознавства та 

суспільствознавства у початковій школі 

Методика організації засвоєння знань. Сприйняття. Методика 

формування природознавчих та суспільствознавчих уявлень. 

Методика формування понять. Логічні операції з поняттями. 

Шляхи розвитку понять. 

Методика формування умінь у процесі навчання природознавства 

та суспільствознавства. 

Лекція, 2 год. 1, 2, 3  14 тиждень 

14 Тема 18. Власне педагогічні цілі природознавства та 

суспільствознавства у початковій школі 

Методика організації засвоєння знань. Сприйняття. Методика 

формування природознавчих та суспільствознавчих уявлень. 

Методика формування понять. Логічні операції з поняттями. 

Шляхи розвитку понять. 

Методика формування умінь у процесі навчання природознавства 

та суспільствознавства. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3 1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Складіть схеми 

здійснення таких 

логічних операцій: 

• поділу поняття 

«тварини»  

• обмеження 

поняття «нежива 

природа» •

 узагальнення 

понять «сосна», 

«колорадський жук»  (4 

год.) 

14 тиждень 

14 Тема 19. Зміст природничої та суспільствознавчої освіти у 

початковій школі 

Мета і завдання природничої освітньої галузі у початковій школі. 

Зміст природничої освітньої галузі у початковій школі згідно з 

типовими освітніми  суспільтвознавчої  початкової школи під 

керівництвом Р.Б. Шияна та. О.Я. Савченко. 

Модельні навчальні програми з інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ». 

Формування екологічної культури молодших школярів. 

Лекція, 2 год. 1, 2, 3, 11 і  14 тиждень 

14 Тема 19. Зміст природничої та суспільствознавчої освіти у 

початковій школі 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3, 11 і 1. Опрацюйте 

теоретичні основи 

14 тиждень 



Мета і завдання природничої освітньої галузі у початковій школі. 

Зміст природничої освітньої галузі у початковій школі згідно з 

типовими освітніми  суспільтвознавчої  початкової школи під 

керівництвом Р.Б. Шияна та. О.Я. Савченко. 

Модельні навчальні програми з інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ». 

Формування екологічної культури молодших школярів. 

лекційного матеріалу. 

2. Проаналізуйте 

зміст природничої 

освітньої галузі у 

початковій школі згідно з 

типовими освітніми 

програмами початкової 

школи під керівництвом 

Р.Б. Шияна та. О.Я. 

Савченко. (4 год.) 

15 Тема 20. Засоби наочності у процесі навчання природознавства 

та суспільствознавства 

Засоби наочності, їх загальна характеристика.  

Натуральні засоби наочності.  

Образотворчі засоби наочності.  

Аудіовізуальні засоби наочності.  

Моделі як засоби наочності. 

Лекція, 2 год 1, 2, 3  15 тиждень 

15 Тема 20. Засоби наочності у процесі навчання природознавства 

та суспільствознаства 

Засоби наочності, їх загальна характеристика.  

Натуральні засоби наочності.  

Образотворчі засоби наочності.  

Аудіовізуальні засоби наочності.  

Моделі як засоби наочності. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3 1. Заповніть 

таблицю 

«Класифікація 

засобів наочності» з 

природознавства». 

2. Ознайомтеся з 

типовим переліком 

засобів навчання та 

обладнання для 

початкової школи для 

природничої 

освітньої галузі (4 

год). 
 

15 тиждень 

16 Тема 21. Методи навчання природознавства та 

суспільствознавства 

Дидактична суть і структура методу навчання. Методи організації 

процесу навчання у методиці навчання природознавства та 

суспільствознавства в 1-4 класах.  

Формування дослідницької поведінки молодших школярів за 

методикою О. Савенкова. 

Використання ТРВЗ-технології на уроках інтегрованого курсу «Я 

Лекція, 2 год. 1, 2, 3, 7, 4 д, 5 д, 

6 д 

 16 тиждень 



досліджую світ». 

Інтеграція знань при вивченні природничої, громадянської та 

історичної освітніх галузей. 

Використання інтерактивних методів у процесі викладанні курсу 

«Я досліджую світ». 

16 Тема 21. Методи навчання природознавства та 

суспільствознавства 

Дидактична суть і структура методу навчання. Методи організації 

процесу навчання у методиці навчання природознавства та 

суспільствознавства в 1-4 класах.  

Формування дослідницької поведінки молодших школярів за 

методикою О. Савенкова. 

Використання ТРВЗ-технології на уроках інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». 

Інтеграція знань при вивченні природничої, громадянської та 

історичної освітніх галузей. 

Використання інтерактивних методів у процесі викладанні курсу 

«Я досліджую світ». 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3, 7, 4 д, 5 д, 

6 д 
1. Ознайомтеся з 

питаннями теми та 

опрацюйте 

рекомендовану 

літературу. 

2. Складіть 

інтелектуальну карту 

до теми «Методи 

навчання 

природознавства» 

Розробіть дидактичну 
гру природничого 
змісту із малюнками 
на закріплення 
вивчених понять. (6 
год.) 

16 тиждень 

16 Тема 22. Форми організації процесу навчання природознавства 

та суспільствознавства 

Зміст перспективної та безпосередньої підготовки вчителя 

початкових класів до уроків з природознавства та 

суспільствознавства.  

Загальнодидактичні вимоги до уроку з інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», типи та структура.  

Предметний урок. Урок-екскурсія. 

Форми та види позаурочної і позакласної роботи з 

природознавства та суспільствознавства. 

Лекція, 2 год. 1, 2, 3, 7, 4 д, 5 д, 

6 д 

 16 тиждень 

16 Тема 22. Форми організації процесу навчання природознавства 

та суспільствознавства 

Зміст перспективної та безпосередньої підготовки вчителя 

початкових класів до уроків з природознавства та 

суспільствознавства.  

Загальнодидактичні вимоги до уроку з інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», типи та структура.  

Практичне 

заняття, 2 год. 

1, 2, 3, 7, 4 д, 5 д, 

6 д 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Складіть план роботи 

природничого гуртка у 

початковій школі. 

3. Підготуйте, оформіть 

16 тиждень 



Предметний урок. Урок-екскурсія. 

Форми та види позаурочної і позакласної роботи з 

природознавства та суспільствознавства. 

письмово методичну 

розробку уроку з 

природознавства у 

початковій школі. (5 год.) 

 



 

 

 


