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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи початкового курсу 

природознавства » -  формування предметної природознавчої компетентності 

майбутніх вчителів початкової школи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи початкового курсу 

природознавства » є: 

 забезпечення майбутніх вчителів знаннями про найголовніші 

астрономічні, географічні та біологічні закономірності в навколишній 

природі – предметної компетенції;  

 формування необхідних екологічних знань; 

 формування  умінь займатись творчо – пошуковою діяльністю; 

застосовувати технології пошуку, аналізу та систематизації 

інформаційних джерел, навички критичного мислення, стратегії набуття 

додаткових знань і вмінь; 

 формування особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності, 

творчого саморозвитку; 

 організовувати і рефлексувати власний процес навчання, обирати і 

застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань. 

Згідно з вимогами освітньо – професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 складові природи, тіла, речовини, їх властивості;  

 різноманітність живих організмів, особливості їх будови, росту, розвитку, 

процесів життєдіяльності та поведінки; 

 про значення живих організмів у природі;  

 про перетворення і збереження речовин і сонячної енергії у природі, про 

теплові процеси та енергоносії;  

 розуміти значення сонячного світла і тепла на Землі 

 про цілісність природи; 

 про добові та сезонні зміни в природі; причини їх періодичності;  



 про Всесвіт і Сонячну систему, форму і будову Землі, рух Землі навколо 

осі і навколо Сонця, про материки і океани; 

 про розташування природних зон на території України, особливості їх 

природних умов, рослинного і тваринного світу 

 розташування України на глобусі, карті світу, півкуль і Європи; 

 особливості погоди своєї місцевості; 

 розташування рідного краю на карті України; 

 про цінність природи для життя людей, залежність життя людей від стану 

навколишнього середовища, про охорону об’єктів неживої і живої 

природи; 

 про значення Червоної книги і заповідних територій для охорони природи. 

вміти: 

 розрізняти предмети неживої природи, організми, агрегатні стани 

речовин; представників окремих груп організмів і ознаки пристосування 

їх до навколишнього середовища;  

 розпізнавати явища природи, пояснювати їх причини; 

 застосовувати знання для охорони природи;  

 встановлювати взаємозв’язки в неживій і живій природі, між організмами 

і навколишнім середовищем, між природними умовами на певній 

території та господарською діяльністю людини; 

 орієнтуватися на місцевості; працювати з планом, глобусом і картами; 

 розрізняти за умовними знаками основні форми земної поверхні, моря, 

найбільші річки та озера України; 

 вести спостереження за предметами і явищами неживої природи та їх 

змінами, за організмами, їх поведінкою; 

 проводити досліди з метою пізнання властивостей тіл і речовин; 

 уміти фіксувати результати спостережень і дослідів;  

 користуватися приладами, необхідними для пізнання природи, таблицями, 



діаграмами, схемами; 

 виконувати правила поведінки у природі. 

 займатись творчо – пошуковою діяльністю, творчим саморозвитком; 

 обирати і застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань. 

Реалізація мети та завдань навчальної дисципліни «Основи початкового 

курсу природознавства»  здійснюється  через  використання модульно-

рейтингової системи навчання та лекційного методу викладання з 

проведенням практичних, семінарських та лабораторних занять, а також 

організацію самостійної роботи студентів.  

        Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться всього 108 годин, 3 кредити 

ЄКТС. 

 


