
1. Опис  навчальної  дисципліни «Методика навчання 

природознавства» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

2 ECTS 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта Нормативна 

 

 

Спеціальність 

013  «Початкова 

освіта» 

Модулів – 2  

Кваліфікація(професійне 

спрямування): 

«Вчитель початкових 

класів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 І –й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -

презентація, реферат, 

доповідь, творча 

робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 72 

І – ІІ – ий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«молодший спеціаліст»  

 

19 год 

Практичні, 

семінарські 

16 год 

Самостійна робота 

37 год 

Вид контролю: ІІ 

семестр - іспит 

 

 

 



Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  

індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання – 35 / 37. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації  

навчально-виховної роботи в початковій школі з природознавства. 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання 

природознавства” є  формування професійних компетентностей майбутніх 

вчителів початкової школи з організації і здійснення навчально-виховної 

роботи з природознавства. 

 2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика навчання         

природознавства” є: 

• розкрити зміст і завдання методики природознавства як педагогічної науки і 

її зв'язки з іншими науками,  

• розглянути існуючі методи і прийоми, форми ознайомлення учнів з 

природою, загальні питання методики (мета і завдання навчання, зміст, 

засоби),  

• формувати фахові уміння майбутніх вчителів початкової школи.  

2.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: 

• становлення і розвиток методики природознавства як науки; 

• принципи навчання, форми організації навчального процесу ; 

• методи навчання, їх роль і місце  на уроках природознавства в початковій 

школі; 

• засоби наочності, які використовуються в процесі навчання 

природознавства;  

• зміст програми і підручників для початкових класів; 

• методику організації позаурочної і позакласної роботи з природознавства 

в початковій школі; 

• значення і місце  куточка живої природи, географічного майданчика, 

навчально-дослідної ділянки в системі вивчення природознавства в 

початкових класах; 

• види контролю, критерії і норми оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи  з природознавства. 

вміти: 



• застосовувати на практиці набуті теоретичні знання,  

• добирати методи, засоби, форми навчання і виховання учнів, ефективно 

їх використовувати при  написанні конспектів і проведення уроків; 

• забезпечувати розвиток  творчих можливостей учнів, їх здібностей; 

• самостійно працювати з науково – методичною літературою та 

навчальними посібниками, вміло їх використовувати; 

• працювати самостійно і колективно, у міні – групах; 

• аргументувати свою думку, активізувати і розвивати педагогічне 

мислення та мовлення; 

• здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз. 

 Курс методики навчання природознавства реалізується через систему 

проведення лекцій, практичних і семінарських занять,  педагогічну практику 

студентів. На лекціях викладаються основні теоретичні відомості з опорою 

на результати психолого-педагогічних досліджень, кращого досвіду вчителів. 

  


