
ПРОГРАМА КУРСУ 

 

1. Особливості модельної програми інтегрованого курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 

клас (авторський колектив: Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник) та її відповідність 

новому Державному стандарту, навчально-методичне забезпечення курсу. Ознайомлення з 

підручником авторського колективу Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник та робочим 

зошитом авторського колективу Дарія Біда, Ярина Колісник, Наталія Мамзенко. 

Конструювання уроку за вказаним підручником та робочим зошитом. Поради щодо 

формувального оцінювання учнів.  

Дарія Біда, виконавча директорка ЛМГО „Львівський інститут 

освіти”, авторка модельної навчальної програми інтегрованого 

курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, авторка 

пілотного посібника та підручника інтегрованого курсу 

„ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, канд. пед. наук, 

Заслужена учителька України. 

 

2. Пізнання світу природи засобами наукового дослідження (із вимог до обов’язкових 

результатів навчання учнів у природничій освітній галузі). Як формувати дослідницькі 

уміння та набувати досвід дослідження природи учнями 5 класу в процесі вивчення 

адаптаційного курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”.  

Дарія Біда, виконавча директорка ЛМГО „Львівський інститут 

освіти”, авторка модельної навчальної програми інтегрованого 

курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, авторка 

пілотного посібника та підручника інтегрованого курсу 

„ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, канд. пед. наук, 

Заслужена учителька України. 

 

3. Формування ключових компетентностей учнів 5 класу при вивченні інтегрованого курсу 

„Пізнаємо природу”. Чому проблема компетентнісного підходу до управління процесом 

навчання є надзвичайно актуальною та як сформувати особистість, що відповідає на виклики 

сучасного світу, які елементи освітніх технологій навчання спрямовані на розвиток 

ключових компетентностей учнів. 

Ярина Колісник, авторка модельної навчальної програми 

інтегрованого курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, 

авторка пілотного посібника та підручника інтегрованого 

курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5 клас, канд. біол. 

наук, доцентка, заступниця декана ФНЗ, доцентка кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії ФНЗ Українського 

католицького університету, доцентка кафедри мікробіології 

біологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 



4. Вивчення біологічних питань в інтегрованому курсі „Пізнаємо природу” для учнів 5 класу. 

Чому біологічні знання є надзвичайно важливими для сучасної людини, як вивчити з учнями 

біологічні питання в інтегрованому курсі цікаво і легко. 

Ярина Колісник, авторка модельної навчальної програми 

інтегрованого курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5-6 клас, 

авторка пілотного посібника та підручника інтегрованого 

курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”, НУШ, 5 клас, канд. біол. 

наук, доцентка, заступниця декана ФНЗ, доцентка кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії ФНЗ Українського 

католицького університету, доцентка кафедри мікробіології 

біологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

5. Мейкерство, або звідки беруться винахідники. Теоретичні основи мейкерства. Мейкерство і 

STEM-освіта. Огляд пропонованих завдань з мейкерства в процесі вивчення адаптаційного 

курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ”. Джерела натхнення для вчительства з впровадження 

елементів мейкерства в освітню діяльність. 

Наталія Мамзенко, викладачка географії та біології 

Центральноукраїнського вищого професійного училища імені 

Миколи Федоровського (викладачка вищої категорії, старша 

викладачка), членкиня авторського колективу робочого 

зошиту до інтегрованого курсу „ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ” 

5 клас. 

 

 


