
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Природнича»» 

Для 2-ПН 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Тема заняття 

 

Завдання на заняття та форма 

оцінювання. 

(e-mail) 

Кіль-

кість 

балів 

13.03.2020 9.30-11.00 
 

Практичне 

заняття  
 

22 ппр, 23 пі 

Заняття № 2. «Структура та 

зміст Типових освітніх програм, 

що реалізують зміст ОГ 

«Природнича» у початковій 

школі» 

Заняття № 3. Аналіз 

структури та змісту сучасних 

підручників з природознавства, 

«Я досліджую світ», робочих 

зошитів та методичної 

літератури 

 

Завершити виконання практичних 

завдань у робочому зошиті з 

друкованою основою, яке розпочали 

на минулому занятті С.8-15. (Васютіна 

Т.М., Телецька Л.І. Зошит з методики навчання 
природничої освітньої галузі у початковій школі. Навч. 
пос. для студ-в спец-ті «Поч. освіта» ОКР «Бакалавр» (4 
роки навч.). За ред. Т.М.Васютіної.  6-те вид., перероб. і 

доп. Івано-Франківськ, НАІР. 2020. 86 с.) 
 

 

 

 

4 

17.03.2020 
 

11.00-12.20 Практичне 

заняття  
 

22 ппр, 23 пі 

Заняття № 4. Інтеграція 

навчальних предметів у 

навчальних планах початкової 

школи. Зміст і структура 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ". Авторські 

колективи, які його 

реалізовують 

 

За наданими матеріалами, 

надісланими на пошту груп, 

виконати практичне заняття в 

робочому зошиті з друкованою 

основою С.16-19. 
 

 

 

2 

20.03.2020 
 

9.30-11.00 
 

Лекція 22 ппр, 23 пі 

Методи і методичні прийоми 

Опрацювати презентацію до лекції та 

інші матеріали, надіслані на пошту 

1 



навчання природознавству у 

початковій школі  

груп. 

У зазначений час поставити 

викладачу запитання. 

24.03.2020 
 

11.00-12.20 Практичне 

заняття  
 

22 ппр, 23 пі 

Заняття № 6. Методи і 

методичні прийоми навчання 

природознавству у початковій 

школі 

За наданими матеріалами, 

надісланими на пошту груп, 

виконати практичне заняття № 6 в 

робочому зошиті з друкованою 

основою с.23-25. 

 

Розробити проект плану-конспекту 

уроку з природничим змістом для 

моделювання з наочністю. 
 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

27.03.2020 

 

9.30-11.00 
 

Лабораторне 

заняття 

22 ппр, 23 пі 

Методика формування 

пропедевтичних природничих 

уявлень та понять в учнів 1-го 

класу в курсі «Я досліджую 

світ» 

 

Переглянути відеоурок Суюндукової 

Ю. у 1-му класі з предмету «Я 

досліджую світ» «Дари осені». 

За додатком Г (с.81 робочого зошита 

з друкованою основою), зробити 

аналіз змісту уроку і записати у 

відповідну рубрику (с. 73).  

 

 

 

 

 

 

1 

31.03.2020 11.00-12.20 Лекція 22 ппр, 23 пі 

Обладнання та наочні 

посібники природничого 

спрямування в освітньому 

середовищі НУШ. 

Опрацювати презентацію до лекції та 

інші матеріали, надіслані на пошту 

груп. 

У зазначений час поставити 

викладачу запитання. 

1 

3.04.2020 9.30-11.00 

 

Практичне 

заняття  

 

22 ппр, 23 пі 

Заняття № 7. Обладнання та 

наочні посібники природничого 

спрямування 

За наданими матеріалами, 

надісланими на пошту груп, 

виконати практичне заняття № 7 в 

робочому зошиті з друкованою 

основою с.28-30. 

2 



 

7.04.2020 11.00-12.20 Модульна 

контрольна 

робота  №1  

22 ппр, 23 пі 

Тема 1 «Вступ. Історія розвитку 

методики викладання 

природознавства. Зміст і 

особливості структурування 

навчального матеріалу з 

природознавства» 

Тема 2 «Формування 

природничих уявлень та 

понять»  

Тема 3 «Методи та методичні 

прийоми навчання 

природознавству» 

 

Перевірити наявність електронних 

ресурсів (підручників та методичних 

посібників) з курсу «Я досліджую 

світ», «Природознавство» для усіх 

класів . 

 

За наданими матеріалами, 

надісланими на пошту груп, 

виконати роботу і надіслати на 

перевірку викладачу  7.04.2020 о 

14.00 год. 

15 

10.04.2020 9.30-11.00 

 

Лекція 22 ппр, 23 пі 

Форми організації  освітнього 

процесу з природознавства та 

курсу «Я досліджують світ». 

Опрацювати презентацію до лекції та 

інші матеріали, надіслані на пошту 

груп. 

У зазначений час, за потреби, 

поставити викладачу запитання. 

1 

14.04.2020 11.00-12.20 Практичне 

заняття  

 

Заняття № 8. Організаційні 

форми навчання та форми 

організації навчальної 

діяльності учнів. Підготовка 

вчителя до уроків з 

природничим змістом  

 

За наданими матеріалами, 

надісланими на пошту груп, 

виконати практичне заняття № 8 в 

робочому зошиті з друкованою 

основою с. 30 - 34. 

 

2 

17.04.2020 9.30-11.00 

 

Практичне 

заняття  

 

Заняття № 8.1. Урок основна 

форма організації освітнього 

процесу з природознавства та 

курсу «Я досліджую світ» 

Опрацювати зразки планів-

конспектів уроків. Опираючись на їх 

структуру, хід, загальні ідеї, додаток 

Ж робочого зошита з друкованою 

основою, підготувати план-конспект 

5 



уроку для моделювання. 

21.04.2020 11.00-12.20 Лабораторне 

заняття 

22 ппр, 23 пі 

Методика формування 

пропедевтичних природничих 

уявлень та понять в молодших 

школярів 

 

Переглянути відео урок з 

природознавства. 

За додатком Г (с.81 робочого зошита 

з друкованою основою), зробити 

аналіз змісту уроку і записати у 

відповідну рубрику (с. 73).  

 

24.04.2020 9.30-11.00 

 

Лекція 22 ппр, 23 пі 

Позаурочна та позакласна 

робота з курсів 

«Природознавство» та «Я 

досліджую світ» 

Опрацювати презентацію до лекції та 

інші матеріали, надіслані на пошту 

груп. 

У зазначений час, за потреби, 

поставити викладачу запитання. 

 

 


