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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  
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Форма проведення: письмова.  

І питання. Письмова відповідь на практичне завдання, щодо умінь формувати 

уявлення та поняття.  

ІІ питання. Письмова відповідь на практичне завдання з формування 

природничої компетентності.  

Тривалість проведення: 2 години.  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Теоретичне питання оцінюється максимум у 20 балів.  

Практичне завдання оцінюється максимум у 20 балів.  

Критерії оцінювання:  

Критерії оцінювання теоретичного питання:  

 Повнота і вичерпність відповіді – до 15 балів включно;  

 Володіння термінологією і понятійним апаратом – до 5 балів включно. 

Критерії оцінювання практичного завдання:  

 Дотримання структури уроку – до 10 балів включно;  

 Вміння поєднувати методи і форми навчання – до 10 балів включно. 

 

Орієнтовний перелік екзаменаційних завдань 

1. Складіть алгоритм формування поняття «Корисні копалини» індуктивним 

способом при вивченні теми «Що таке корисні копалини?» (3 клас). 

1. Складіть алгоритм формування уявлення «Гора»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» шляхом   описів (1 клас). 

2. Складіть алгоритм формування уявлення «Озеро»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» (1 клас) шляхом описів. 

3. Складіть алгоритм формування уявлення «Рівнина»   при вивченні теми 

«Моя країна - Україна» шляхом   описів (1 клас). 

4. Складіть алгоритм формування уявлень «Береза»,  «Дуб»    шляхом     

спостережень (1 клас).  

5. Складіть алгоритм формування уявлень «Калина»,  «Верба»    шляхом     

спостережень (1 клас). 

6. Складіть алгоритм формування поняття «Риби» індуктивним методом при 

вивченні теми «Хто такі риби?»  (1 клас). 



2. Розробіть фрагмент комбінованого уроку (етап сприймання нового 

матеріалу,закріплення знань) на тему «Як звірі пристосувались до життя 

взимку?» (2 клас) 

3. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 3 класі на тему «Поняття про 

збереження тепла й електроенергії у побуті» (етап систематизації та 

узагальнення знань).  

7. Розробіть фрагмент предметного  уроку на тему «Яку будову мають 

рослини?» (етап сприймання нового матеріалу,закріплення знань) (1 клас), 

передбачивши роботу з гербарієм. 

8. Розробіть фрагмент предметного  уроку на тему «Яку будову мають 

рослини?» (етап систематизації та узагальнення знань) (1 клас). 

9. Розробіть фрагмент предметного уроку на тему «Навіщо людям потрібні 

корисні копалини?», (етап сприймання нового матеріалу)  обґрунтувавши 

методику проведення дослідів» (3клас). 

10. Розробіть фрагмент уроку екскурсії в 2 класі на тему «Спостереження за 

природою восени» (етап засвоєння нових знань, закріплення і застосування 

знань). 

11. Розробіть фрагмент уроку екскурсії в 2 класі на тему «Спостереження за 

природою навесні» (етап засвоєння нових знань, застосування і закріплення 

знань). 

12. Розробіть фрагмент  предметного уроку в 2 класі на тему «Гномон». 

Розкрийте методику проведення практичної роботи з гномоном. 

13. Розробіть фрагмент комбінованого  уроку в 4 класі, використовуючи словесні 

методи навчання на тему «Рослинний і тваринний світ Антарктиди» (етап 

засвоєння нових знань). 

14. Розробіть фрагмент комбінованого уроку (етап сприймання нового 

матеріалу,закріплення знань) на тему: «Як розрізняти дерева, кущі, 

трав’янисті рослини?» (2 клас), передбачивши формування понять «Дерева, 

кущі, трави». 

15. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 1 класі на тему «Гірські породи, 

їх значення для людини». Розкрийте методику проведення практичної роботи 

«Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю». 

16. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 1 класі на тему «Рослини, їх 

будова». Розкрийте методику проведення практичної роботи «Вивчення 

будови рослин» 

17. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 1 класі на тему «Україна – моя 

Батьківщина». Розкрийте методику роботи з картою на уроках 

природознавства. 

18. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 1 класі на тему «Яке значення для 

життя має Сонце?» (етап засвоєння нових знань, застосування і закріплення 

знань.  

19. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 1 класі на тему «Яке значення має 

вода?». Розкрийте методику проведення дослідницького практикуму «Куди 

зникає вода з калюжі» 

20. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 3 класі на тему «Органи чуття». 



Розкрийте методику проведення дослідницького практикуму «Як визначити 

гостроту свого зору» 

21. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 3 класі на тему «Рух повітря». 

Розкрийте методику проведення дослідницького практикуму «Як змусити 

вітер працювати?» 

22. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 4 класі використовуючи 

інтерактивні методи навчання на тему «Які природні заповідники є в 

Україні?» (етап засвоєння нових знань). 

23. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 4 класі використовуючи наочні 

методи навчання на тему «Як людина застосовує різноманітні речовини?» 

(етап систематизації та узагальнення знань). 

24. Розробіть фрагмент комбінованого уроку в 4 класі на тему «Україна – моя 

Батьківщина». (етап засвоєння нових знань, систематизації та узагальнення 

знань). 

25. Розробіть фрагмент нестандартного уроку в 3 класі на тему «Які легенди про 

рослин і тварин складали наші пращури?» (етап вивчення нового матеріалу, 

застосування і закріплення знань).  

26. Розробіть фрагмент предметного уроку в 4 класі на тему «Україна на карті 

світу» (етап систематизації, узагальнення та застосування знань). 

27. Розробіть фрагмент предметного уроку в 4 класі, використовуючи практичні 

методи навчання на тему «Властивості твердих тіл, рідин і газів» (етап 

засвоєння нових знань, систематизації, узагальнення та застосування знань).  

28. Розробіть фрагмент узагальнюючого уроку в 3 класі на тему «Використання 

прісної та морської води людиною». Розкрийте методику проведення 

дослідницького практикуму. 

29. Розробіть фрагмент узагальнюючого уроку в 4 класі на тему «Що ти знаєш 

про Всесвіт?», передбачивши дослідницьку роботу учнів (етап систематизації 

та узагальнення знань). 

30. Розробіть фрагмент уроку засвоєння нових знань в 1 класі на тему «Значення 

природи для життя людини». Розкрийте методику проведення 

дослідницького практикуму «Із чого це виготовлено?» 

31.  Розробіть фрагмент уроку засвоєння нових знань в 3 класі на тему «Бактерії. 

Значення бактерій для природи», використавши інтерактивні методи 

навчання на етапі засвоєння нових знань та закріплення і застосування знань. 

32. Розробіть фрагмент уроку-екскурсії в 2 класі на тему «Спостереження за 

природою взимку» (етап засвоєння нових знань, систематизації і 

узагальнення засвоєних знань).  

33. Розробіть фрагмент уроку-проекту в 2 класі на тему «Книга скарг природи», 

передбачивши формування природозбержної діяльності учнів. 

34. Розробіть фрагмент уроку-проекту в 4 класі на тему «Вивчення небесних тіл 

за допомогою телескопів та космічних апаратів», передбачивши презентацію 

результатів дослідно-пошукової роботи дітей. 

35. Складіть алгоритм формування поняття «Вода»  дедуктивним методом. 

36. Складіть алгоритм формування поняття «Водорості»   при вивченні теми 

«Рослини, тварини і середовища їх існування» (3 клас). 



37. Складіть алгоритм формування поняття «Гриби»   при вивченні теми «У 

чому загадковість світу грибів?» (3 клас). 

38. Складіть алгоритм формування поняття «Ґрунт» дедуктивним методом. 

39. Складіть алгоритм формування поняття «Дерева» індуктивним методом при 

вивченні теми «Як різняться дерева, кущі й трав’янисті рослини?» (1 клас). 

40.  Складіть алгоритм формування поняття «Звірі» індуктивним методом при 

вивченні теми «Чим звірі відрізняються від інших тварин?» (1 клас). 

41. Складіть алгоритм формування поняття «Зимуючі птахи»  індуктивним 

способом при вивченні теми «Як змінюється восени життя птахів?» (2 клас). 

42. Складіть алгоритм формування поняття «Квіткові рослини»   при вивченні 

теми «Які рослини - квіткові?» (3 клас). 

43. Складіть алгоритм формування поняття «рослини»   при вивченні теми «Які 

рослини - квіткові?» (3 клас). 

44. Складіть алгоритм формування поняття «Комахи» індуктивним методом при 

вивченні теми «Хто такі комахи?» (1 клас). 

45. Складіть алгоритм формування поняття «Кущі» індуктивним методом при 

вивченні теми «Як різняться дерева, кущі й трав’янисті рослини?» (1 клас). 

46. Складіть алгоритм формування поняття «Мохи»  при вивченні теми 

«Рослини, тварини і середовища їх існування» (3 клас). 

47. Складіть алгоритм формування поняття «Перелітні птахи» індуктивним 

способом при вивченні теми «Як змінюється восени життя птахів?» (2клас). 

48. Складіть алгоритм формування поняття «Повітря» дедуктивним методом. 

49. Складіть алгоритм формування поняття «Птахи» індуктивним методом при 

вивченні теми «Хто такі птахи?» (1 клас). 

50. Складіть алгоритм формування поняття «Хвойні рослини»   при вивченні 

теми «Які рослини називають хвойними?» (3 клас). 

51. Складіть алгоритм формування понять  «Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні 

птахи»   при вивченні теми «Як птахи підкорили повітряний простір?» (3 

клас). 

52. Складіть алгоритм формування уявлення «Бактерії»   при вивченні теми 

«Чому бактерії називають і друзями і ворогами людини?» (3 клас). 

53. Складіть алгоритм формування уявлення «Гірські породи» індуктивним 

методом при вивченні теми «Що таке гірські породи?» (3 клас). 

54. Складіть алгоритм формування уявлення «Гори»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» шляхом   описів (1 клас). 

55. Складіть алгоритм формування уявлення «Море»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» шляхом   описів (1 клас). 

56. Складіть алгоритм формування уявлення «Річка»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» шляхом   спостережень (1 клас). 

57. Складіть алгоритм формування уявлення «Озера»   при вивченні теми «Моя 

країна - Україна» шляхом   спостережень (1 клас). 

58. Складіть алгоритм формування уявлення «Рівнина»   при вивченні теми 

«Моя країна - Україна» шляхом   описів (1 клас). 

59. Складіть алгоритм формування поняття «Комахи» індуктивним методом при 

вивченні теми «Хто такі комахи?» (1 клас). 



60. Складіть алгоритм формування поняття «Тварини» індуктивним методом при 

вивченні теми «Хто такі комахи?» (1 клас) 

Перелік допоміжних матеріалів 

(методичне забезпечення для виконання практичних завдань) 

1. Грущинська І. В. Природознавство: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / Ірина Грущинська. - К. : Освіта, 2013. - 159 с.  

2. Грущинська І. В. Природознавство: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. 

навч. закл./ Ірина Грущинська. - К. : Освіта, 2012. - 144 с. 

3. Грущинська І. В. Природознавство: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. 

навч. закл.  / Ірина Грущинська. - К. : Освіта, 2013. - 175 с. 

4. Грущинська І. В. Природознавство: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. 

навч. закл.  / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2015. - 192 с. 

 

                                               
Екзаменатор                    _____________ Романенко К.А. 

 

                                       
Голова циклової комісії _____________ Глухенька Л.М. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

