


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма екзамену спрямована на перевірку рівня фахової 

компетентності майбутніх учителів початкової школи, сприяє виявленню 

рівня фундаментальної та спеціальної підготовки, охоплює фахові знання з 

основ природознавства з методикою навчання. 

Формою проведення: тестові завдання для перевірки теоретичної 

складової готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. Тест – 

40 питань для кожного студента. Кожна правильна відповідь на питання 

тесту оцінюється в 1 бал. 

Під час проведення атестації виявляються вміння студента 

ретранслювати теоретичні знання у практичній діяльності, прогнозувати 

наслідки педагогічного впливу, готовність до реалізації здобутих знань. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену передбачено тестову (електронну) форму 

проведення, яка передбачає виконання тестових завдань.  

Розроблено 40 тестових завдань, що внесені в електронну систему Moodle 

та розподілені за рівнями складності. Система вибирає з банку питань   40 

різнорівневих  тестових завдань. За кожну правильну відповідь студент отримує 

1 бал. Оцінювання рівнів опанування змісту дисципліни студентами, за 

результатами виконання екзаменаційних тестових завдань, подано у таблиці. 

Таблиця 1. 

Підсумкова кількість балів 

(max – 40) 

Значення оцінки 

1 – 20 «незадовільно» 

(з обов’язковим повторним курсом)  

21 – 23 «незадовільно» 

(з можливістю повторного складання) 

24 – 27 «задовільно» 

28 – 35 «добре» 

36 – 40 «відмінно» 



 

Тестові питання з дисципліни 

«Основи  природознавства і суспільствознавства з методикою 

навчання» 

(орієнтовний перелік)  

 

1. Природничим поняттям притаманні такі властивості:  
1) об’єм, зміст, зв’язок з іншими поняттями;  

2) структура, логіка, зміст;  

3) об’єм, зміст, структура;  

4) логіка, об’єм, структура. 

2. Які прилади використовують у початковій школі для організації 

спостережень за Сонцем:  
1) гномон; флюгер;  

2) термометр;  

3) гігрометр;  

4) психрометр. 

3. В схему розвитку загального поняття «рослини» в другому класі 

слід включити такі поняття:  
1) хвойні ліси;  

2) багаторічні рослини; корінь;  

3) мішані ліси;  

4) рослини степу. 

4. Якою може бути дидактична мета поточного уроку-екскурсії:  
1) розвиток творчих здібностей;  

2) розширення засвоєння знань;  

3) формування умінь; засвоєння фактичного матеріалу про об’єкти і 

явища природи;  

4) формування елементарних опорних уявлень для засвоєння навчального 

матеріалу розділу чи теми. 

5. Які види спостережень за рівнем пізнавальної самостійності 

проводяться з учнями початкових класів на уроках природознавства:  
1) групові;  

2) репродуктивні; творчі;  

3) фронтальні;  

4) опорні. 

 6. Які види дослідів за рівнем пізнавальної самостійності проводяться 

з учнями початкових класів на уроках природознавства:  
1) короткотривалі;  

2) демонстраційні;  

3) довготривалі;  

4) творчі; репродуктивні. 



7. Які навчальні дисципліни в початковій школі реалізують 

природничу освітню галузь? 

1) Я у світі. 

2) Я і Україна. 

3) Я досліджую світ. 

4) Природознавство 

Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою 

навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. – Львів : Новий 

Світ-2000, 2018. – 223 с.  

2. Модельна навчальна програма з Я досліджую світ. І цикл (1-2 класи) 

[Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-

shkola/pilot-nush/pilot-nush-2-klas/modelni-programi-dlya-pilotu-nush-2-klas. 

3. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. 

М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 

4. Танська В.В. Методика навчання природознавства у початковій 

школі: Навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім.І.Франка, 2014. – 236 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. для студ. вищ. 

пед. навч. закл. спец. 8.01010201 Початкова освіта / Алла Крамаренко; 

Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон-XXI, 2013. – 241 с. 
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