
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ І РЕАЛІЗАЦІЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

«ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ»  

Коршевнюк Тетяна  Валеріївна    

кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник,  

провідний науковий співробітник відділу 
біологічної, хімічної та фізичної освіти  

Інституту педагогіки НАПН України  

 
096 448 00 61 



План 

 
1. Особливості модельної навчальної програми  

інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» 5-6 

класи. 

 

2. Структура і зміст підручника «Пізнаємо 

природу» для 5 класу. 

 

3. Методичні орієнтири вивчення інтегрованого 

курсу 

 

Коршевнюк Т.В., пров. наук. сп.-к відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   



 
Компетентнісний підхід 

 
Ключові компетентності  

1. Вільне володіння державною 

мовою.  

2. Здатність спілкуватися рідною  

та іноземними мовами.  

3. Математична компетентність.  

4. Компетентності у галузі 
природничих наук,  

техніки і технологій.  

5. Інноваційність.  

6. Екологічна компетентність.  

7. Інформаційно-комунікаційна 
компетентність.  

8. Навчання впродовж життя.  

9. Громадянські та соціальні 
компетентності.  

10. Культурна компетентність.  

11. Підприємливість та фінансова 
грамотність.  

 

Наскрізні  вміння  

1. Читання з розумінням.  

2. Висловлення власної думки 

усно і письмово.  

3. Критичне та системне 

мислення. 

4. Логічне обґрунтування 

позиції.  

5. Творчість.  

6. Ініціативність.  

7. Конструктивне керування 

емоціями.  

8. Оцінювання ризиків.  

9. Ухвалення рішень.  

10. Розв’язування проблем. 

11. Співпраця з іншими 



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ – ОСНОВА  

МОДЕЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета ПОГ* формування особистості з науковим світоглядом, 

здатної до цивілізованої взаємодії з природою 

Ключові компетентності – 11   Наскрізні уміння – 11   

Групи обов'язкових результатів навчання  1,2,3,4 –   

стосуються всієї базової освіти 

 5 по 9 кл    1  Пізнання  

    світу   природи  

    засобами  

    наукового  

    дослідження 

2 Опрацювання, 

систематизація й 

представлення 

інформації 

природничого 

 змісту                          

 3     Усвідомлення 

закономірностей 

природи, ролі 

природничих наук і 

техніки в житті людини;     

 відповідальна          

     поведінка  для     

         сталого розвитку 

  4  Розвиток наукового 

мислення, набуття 

досвіду розв’язання 

проблем природничого 

змісту (індивідуально  

та у співпраці) 

*ПОГ – природнича освітня галузь 



Модельна навчальна програма інтегрованого курсу 

«Пізнаємо природу. 5-6 класи»,  

авторка Коршевнюк Т.В.  
 «Рекомендовано МОН 

України»  

(наказ Міністерства освіти 

і науки України  

від 12.07.2021 № 795)  

 Пізнавати природу = у процесі здійснення 

різної діяльності набувати знання про 

природу та досвід взаємодії з нею 
 

Синтез традицій та інновацій  

у формуванні змісту курсу. 

 

http://osvita.ua/school/program/program-5-9/83142/ 



Основна частина модельної навчальної програми  

 

 

1 Очікувані результати 

навчання 

2 Пропонований зміст 

інтегрованого курсу    

 3 Види навчальної 

діяльності  

Коршевнюк Т.В., пров. наук. сп.-к відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   

Тема 4. ВИВЧАЄМО ЖИВУ ПРИРОДУ ЗЕМЛІ (5 кл., фрагмент) 

Називає властивості організмів; основні середовища життя; ознаки рослин, тварин, 

грибів та умови, необхідні для їх життя; по 3-4 рослини, тварин, грибів своєї 

місцевості; висловлює припущення щодо середовища життя тварини за її 

зовнішнім виглядом і підтверджує самостійно дібраними прикладами;  добирає і 

представляє текстову/аудіо інформацію про пристосування організмів до умов 

існування у формі графічної, табличної інформації або інфографіки);  вирізняє 

ознаки, спільні для мешканців одного  середовища; класифікує тварин/рослини за 

середовищем  життя; за пристосувальною ознакою; моделює зв’язки організмів із 

середовищем існування, пропонує способи покращення умов існування організмів 

(з найближчого оточення), застосовуючи знання про чинники середовища; добирає і 

презентує інформацію про методи вивчення організмів, життєдіяльність і 

пристосування до умов середовища рослин / тварин; виявляє та описує 

пристосування організмів до середовищ життя; робить висновок про значення 

навколишнього середовища для організмів, різноманітність зв’язків між організмами і 

середовищем; ділиться враженнями від побаченого під час екскурсії, виконаного 

дослідження/проєкту; виявляє етичне ставлення до організмів в навчальних і 

життєвих ситуаціях; демонструє якості, знання та вміння, які сприяють досягненню 

мети дослідження; оцінює важливість набутих дослідницьких умінь, власну 

діяльність в роботі групи; висловлює судження про традиції українців у ставленні 

до живої природи 



 2 ПРОПОНОВАНИЙ 

ЗМІСТ 

ІНТЕГРОВАНОГО 

КУРСУ  

Традиція – це передача вогню, а не 

поклоніння попелу. 

                                 Густав Малер  

Коршевнюк Т.В., пров. наук. сп.-к відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   



 Об'єкти,  поняття,      

   закономірності,  

  способи діяльності,    
   зазначені в  «ядрі»     

  знань  (Держстандарт) 

   Узагальнення 

       Практичні  

        завдання  
(орієнтовна тематика) 

 Навчальні 

проєкти 
(орієнтовна тематика) 

        Екскурсії 
(реальні, віртуальні) 
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СКЛАДНИКИ  ПРОПОНОВАНОГО ЗМІСТУ  

Які властивості мають тіла і речовини та як це пов’язано з їхньою 

будовою Фізичні характеристики тіла, їх вимірювання. Дослідження 

фізичних властивостей речовин. Уявлення про будову речовини. Твердий, 

рідкий і газуватий стан речовин. Розділення й використання сумішей. 

Безпечне поводження з речовинами 

Які зміни відбуваються з тілами й речовинами 

Різноманітність явищ: механічні, теплові, світлові, звукові….  

Ознайомлення з простими механізмами… 

 

.Для дослідження тіл, речовин, явищ використовують спостереження, 

вимірювання, моделювання, експеримент, класифікування 

 
●Моделювання агрегатних станів речовини. ●Дослідження умов зміни 

агрегатних станів. ● Вимірювання маси, об’єму і розмірів тіл. ● 

Вимірювання відстані, часу, швидкості руху тіла   ●Дослідження фізичних 

властивостей речовин. ● Методи розділення сумішей: просіювання, 

відстоювання, фільтрування. ● Особливості руху тіл у воді і повітрі (на 

прикладі предметів різної форми, виготовлених з різних матеріалів). ● 

Дослідження звукових явищ ●Дослідження впливу сили на форму тіла ● 

Дослідження теплових явищ. ● Спостереження дифузії у рідинах. ● 

Спостереження руху тіл, дії сил. ● Способи зменшення і збільшення 

тертя. ● Дослідження властивостей світла і звуку. ● Створення 

конструкцій на основі простих механізмів 

Як зберегти тепло/холод? / Один день без світла. / Саморобні музичні 

інструменти. / Наші можливості у забезпеченні шумоізоляції 

Екскурсії (реальні/віртуальні) до обсерваторії, планетарію; ознайомлення з 

природою своєї місцевості (у темі 3)  



  

Теми 

Підтеми 

5 клас 6 клас 

1.Вчимося 

досліджувати 

природу 

 Для чого та як досліджують 

природу 

 Що повинен знати і вміти 

природодослідник 

 Як  розвиваються наукові 

знання про природу 

 Як проводити дослідження 

об’єктів та явищ природи  

 

Узагальнення.  Пізнання природи – захоплююча, важлива і відповідальна справа 

 

5. Пізнаємо 

організм людини 

в його 

середовищі 

існування 

 З чого складається організм 

людини та від чого залежить його 

життєдіяльність 

 Що таке здоров’я, як його 

зберігати і зміцнювати  

  

 Що важливо знати про 

нервову систему, ріст та 

розвиток організму людини 

 Як знання, природа і техніка 

допомагають людині 

піклуватися про здоров’я  
 

Узагальнення.    Організм людини - цілісна система, на яку впливає навколишнє 

середовище. Людина змінює середовище свого існування 

 

СПІРАЛЬНО-КОНЦЕНТРИЧНА 

ПОБУДОВА ЗМІСТУ 



Формулювання мети і планування діяльності спільно з учителем 
Обговорення (з учителем/у групі) можливості/необхідності вивчення взаємозв’язків між людиною і 

природою, необхідність її збереження,  дослідження власної поведінки щодо екологічно безпечної 

взаємодії  з природою. 

Набуття досвіду і знань у процесі виконання практичних завдань 
- ознайомлення із рукотворними об’єктами, створеними за природними зразками;  - планування і 

проведення  індивідуально/у групі дослідження безпечності /небезпечності  матеріалів, техніки, 

власних звичок щодо збереження довкілля, розподіляючи обов’язки між членами групи (у разі 

необхідності); фіксування результатів у запропонований спосіб; обговорення відповідності 

результатів дослідження його меті; опис, порівняння і класифікування речовин на основі виявлених у 

дослідженні ознак/властивостей; презентація результатів дослідження. 

Набуття досвіду і знань  у процесі роботи з інформацією 
опрацювання наданої/самостійно відібраної інформації про склад їжі, речовини, матеріали, вироби, 

технології у життєвому середовищі людини, представлення її у текстовій, графічній, табличній та 

інших формах, в тому числі з використанням цифрових технологій і пристроїв; 

- побудова таблиць, схем, графіків, що містять дані спостережень,  та експериментів для 

формулювання правил збереження здоров’я. 

Застосування набутого досвіду і знань … про організм людини і середовище його існування, 

про способи зміцнення здоров’я у навчальних і життєвих ситуаціях 

Обмін думками і враженнями від побаченого під час екскурсії, виконаного дослідження 

/ проєкту 

Оцінювання результатів індивідуальної /групової роботи, підведення її підсумків 

  3   ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ –      

          АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ  



Книги – морська глибина: хто 

в них пірне аж до дна, той,  

хоч і труду мав досить, 

 дивнії перли виносить  

Іван Франко 



ПІДРУЧНИК  

ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  

 

 

«ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ» 

5 клас 
    

цікаво  

   доступно  

       корисно  



 

Коршевнюк Тетяна                                                Ярошенко Ольга  
 

кандидат педагогічних наук,                              академік НАПН України, професор 

провідний науковий співробітник,                     доктор педагогічних наук  

відділу біологічної, хімічної і                      заслужений працівник освіти України  

фізичної освіти Інституту 

  педагогіки НАПН України 

Авторки підручника  

ПІДРУЧНИК УОВЦ «ОРІОН» 



Авторський доробок  



«РОДЗИНКИ» ПІДРУЧНИКА 

Коршевнюк Т.В., пров. наук. сп.-к відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   

Лаконічність і невеликий обсяг теоретичного 

матеріалу 

Акцент на  формувальному оцінюванні 

Дитиноцентризм: 

цікаво, доступно, корисно 

Різноформатність і функціональність 

ілюстрацій 

Діяльнісний характер змісту підпорядкований 

формуванню компетентностей 

Міжгалузева, міжтемна і внутрішньотемна 

інтеграція  змісту  



СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА 

 39 параграфів, що розкривають  

6 інтегрованих тем 

Складники параграфів:  

  Завдання для актуалізації  

знань і досвіду, мотивації      

 

Дослідництво  

     

Наукова довідка  

  

Завдання на розуміння  

і закріплення теоретичного    

матеріалу 

  Тобі до снаги  

 
 

лаконічний і  

доступний 

теоретичний 

матеріал   

+ ІНШІ РУБРИКИ 



ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД – ОСНОВА 

КОНСТРУЮВАННЯ ПІДРУЧНИКА 

Ставимо запитання 

Формулюємо гіпотезу 

Перевіряємо гіпотезу експериментально 

Підсумок дослідження, доступне пояснення його результатів 

- обладнання, матеріали 





 Блок завдань 
репродуктивні 

продуктивні 

творчі 

комплексні ) 

 Мотивація 

досягнень 

 Формувальне 

оцінювання 



РУБРИКИ  
як інструмент  дитиноцентрованого навчання і 

помічники у формуванні компетентностей 



 Компетентності в галузі природничих наук, техніки і 

технологій 

 

 

Екзоскелети 

військові  



Інформація 

Завдання 

Розширення техніко-технологічного 

кругозору  

ТЕХНОТЕКА 



Інформація 

Завдання 

Розвиток ерудиції 



 Екологічна, громадянські та соціальні 

компетентності 

Інформація 

Інформація 

Завдання 

Завдання 



Інформація 

Завдання 



 Математична компетентність   

Задачі розрахункові, робота з діаграмами, таблицями 

 



 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Коршевнюк Т.В., пров. наук. сп.-к відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   



 Культурна компетентність 

Властивості світла і тіні 

використовують у давній формі 

мистецтва – театрі тіней. 

Дізнайся більше про цей вид 

мистецтва, переглянувши 

виступ театру тіней  
 

Поділися враженнями від 

побаченого з друзями. 

https://cutt.ly/SIOFfUc 
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          ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ РЯД  
Ілюстрації (різноформатні малюнки, схеми, світлини, 

інфографіка, колажі та ін.) виступають джерелом інформації 

 та засобом організації навчальної діяльності 



 

 

 
 

За малюнком 63 визнач, якою 

цифрою позначено кожне з явищ, 

описане в науковій довідці 
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Актуалізація 

досвіду, знань 





ІНФОГРАФІКА 



Етапи дослідження природи 





СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ – НАСКРІЗНЕ УМІННЯ  





ПІДРУЧНИК – ГНУЧКИЙ 

МЕТОДИЧНИЙ ОРІЄНТИР 

 Як конструктор  різних 

моделей навчання містить 

елементи, які вчитель може 

комбінувати в різних варіаціях, 

щоб створити оптимальні для  

конкретного класу методичні  

 прийоми / технології 

     Як сценарій процесу 

навчання відображує готову 

методичну систему діяльності 

учениці/учня (учіння),  

діяльності вчителя (викладання) 

і зміст виучуваного (навчальний 

матеріал) 
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Варіант 1 

Актуалізація 

досвіду, 

мотивація 

Дослідження  

Результат 

дослідження –  

нові знання 

Підручник як сценарій освітнього процесу 



Теоретичний 

матеріал 

Робота  з 

текстом 

довідки, 

закріплення 
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Варіант 2 
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  Картка самооцінювання досягнень у   

                       пізнанні природи 

Досягнення  Повністю  Частково  Ні  

Я знаю :  

- складники природи  

- методи дослідження природи  

Я розумію:  

- яке значення досліджень відкриттів і 

винаходів у житті людини 

Я вмію:  

- обирати метод дослідження природи 

для виконання завдання 

Картка самооцінювання роботи в групі  

Моє найбільше досягнення                        Моя пропозиція  

                                                           (створюємо   підручник самі) 

Приклад 
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Самооцінювання процесу і результатів навчання 

До кожної теми  



ПІДРУЧНИК ЯК ОРГАНІЗАТОР  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Навчальне співробітництво (набуття й обмін  

досвідом конструювання і застосування знань) 

Творча діяльність  

Розв'язування проблем (навчальних і позанавчальних,  

наближених до реалій життя учнівства)  

Самооцінювальна та оцінювальна  діяльність  

Дослідницька діяльність  

Робота з інформацією природничого змісту 
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! У центрі курсу – способи 

набуття і використання знань 
про природу індивідуально 

і/або спільно з іншими 



Книга й школа — що є глибше?  

                                 Павло Тичина 



МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ 

ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО 

КУРСУ 

Ідеї НУШ  



            ЕТАПИ УРОКУ 

І етап: постановка проблеми, актуалізація досвіду, мотивація 

ІІ  етап : цілевизначення  

ІІІ етап:  цілевиконання 

ІV етап: рефлексія  досягнення мети 
 



           ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ –  

спільна діяльність учнівства та 

вчительки/вчителя з постановки мети й 

визначення дій/засобів для її досягнення 

Способи постановки мети уроку 

1) Тема-запитання: Звідки людина дізнає́ться про природу?  

                                  Що таке наука та хто її творці?  

                                  Як виконати дослідження? 

2) Слова-помічники: дослідити, дізнатися, навчитися, виявити та ін 

 

ЦІЛЕВИКОНАННЯ – 

індивідуально чи у групі  

ДІЯ – ЗНАННЯ –  НОВИЙ ДОСВІД  

ЗНАННЯ – ДІЯ – НОВИЙ ДОСВІД  

ДОСВІД – ДІЯ – НОВЕ ЗНАННЯ 



       РЕФЛЕКСІЯ – підсумок уроку 

 фіксуються знання й досвід, набуті на уроці,  

 організується аналіз/обговорення 

індивідуальних/групових результатів 

діяльності, співставлення їх з поставленою 

метою 
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допомагає у постановці мети 
наступного уроку  

важлива для формувального 
оцінювання  



   ! Свобода вчителя  

у виборі прийомів і 

технології навчання 



Нащо даремнії скорботи? 

Назад нема нам воріття! 

Берімось краще до роботи, 

Змагаймось за нове життя! 

                           Леся Українка 




