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Пояснювальна записка 

Основною метою вступного випробування з теорії та методики навчання природничих 
наук є перевірка знань та вмінь вступників.  
Вступник повинен знати: 

Основні поняття, закони і теорії, які пояснюють фізичні явища, а також фізичні величини, 
за допомогою яких описують фізичні явища і процеси; суть фізичних явищ, їхні механізми, 
причинно-наслідкові зв’язки в фізичних процесах; межі застосування фізичних законів та 
теорій фізики; теоретичний та експериментальний методи фізичного дослідження;  фізичні 
принципи роботи сучасного і застосування фізичної обладнання та установок; 

Основні теорії і закони фундаментальних явищ у природі, оцінювати нові відомості та 
інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної природничо-наукової картини світу, 
сучасні теоретичні та практичні основи навчання природознавства у закладах загальної 
середньої освіти. 

Загальні ознаки рослинних організмів, будову рослинних клітин, тканин, анатомію та 
морфологію вегетативних і генеративних органів вищих рослин таксономічні категорії та 
принципи класифікації рослинного світу, характерні ознаки основних систематичних груп 
рослин і цикли їхнього відтворення, особливості організації покритонасінних рослин і їхнє 
екологічне і практичне значення; 

Загальну модель процесу навчання природничих наук. Діяльність учителя як підсистему 
викладання. Дидактичні принципи у навчанні природничих наук. Методи навчання 
природничих наук. Загальнологічні методи навчання: аналіз, синтез, порівняння, класифікації, 
узагальнення. Засоби навчання природничих наук. Наочність як засіб навчання. Класифікація 
наочності. Класифікація засобів навчання. Організаційні форми навчання природничих наук. 
Структуру уроків.  
Методику навчання окремих тем з шкільного курсу фізики для основної школи; 
Методику проведення шкільного фізичного експерименту та лабораторних робіт для основної 
школи; 
Методику навчання природничих наук; 
Методику формування систематичних понять на уроках фізики, хімії та біології; 
Методику формування морфологічних понять на уроках фізики, хімії та біології; 
Методику формування здорового способу життя на уроках фізики, хімії та біології; 
Вступник повинен вміти: 

Аналізувати взаємозв’язок фізичних явищ різної природи; застосовувати фізичні знання 
для розв’язання практичних задач; планувати та проводити фізичні експерименти із 
застосуванням сучасного обладнання та обробляти результати цих експериментів; 
використовувати різні способи і методи розв`язання конкретних задач з різних розділів фізики; 

Застосовувати основи загальної хімії, атомно-молекулярне вчення, періодичний закон 
Д.І. Менделєєва, будову атома, хімічний зв`язок, кінетику хімічних реакцій; властивості 
розчинів, природу окислювально-відновних реакцій; 

Характеризувати загальні ознаки рослинних організмів, будову рослинних клітин, тканин, 
анатомію та морфологію вегетативних і генеративних органів вищих рослин таксономічні 
категорії та принципи класифікації рослинного світу, характерні ознаки основних 
систематичних груп рослин і цикли їхнього відтворення, особливості організації 
покритонасінних рослин і їхнє екологічне і практичне значення. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 
 
 

Не склав 

0 – 99 Вступник називає окремі природничі явища й об’єкти та 
володіє початковими та елементарними знаннями з 
методики навчання природничих дисциплін. 
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Початковий 100 Вступник володiє навчальним матерiалом на рiвнi 
розпiзнавання явищ природи, за допомогою викладача 
вiдповiдає на запитання, що потребують вiдповiдi “так” 
чи “нi”. 

101 – 109 Вступник може пояснити матеріал на основi свого 
попереднього досвiду, за допомогою викладача вiдповiдає 
на запитання, що потребують однослiвної вiдповiдi. 

110 – 119 Вступник за допомогою викладача відповідає у 
зв’язаному виглядi без пояснень вiдповiдних причин, 
називає природні явища, розрiзняє позначення окремих 
фiзичних/хімічних/біологічних величин або розкриває 
частково питання з методики навчання природничих наук. 

 
Середній 

120 – 129 Вступник за допомогою викладача описує явища, без 
пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його 
власних спостереженнях чи матерiалi пiдручника, 
розповiдях тощо. Може дати частково відповіді з 
методики навчання природничих наук. 

130 – 139 Вступник описує явища, вiдтворює значну частину 
навчального матерiалу, знає одиницi вимiрювання 
окремих фiзичних величин, записує основнi формули, рiв-
няння i закони. Умiє розрiзняти фiзичнi величини, оди-
ницi вимiрювання, розв’язувати задачi з допомогою 
викладача лише на вiдтворення основних формул. Може 
дати частково відповіді з методики навчання 
природничих наук. 

140 – 149 Вступник може зi сторонньою допомогою пояснювати 
явища, виправляти допущенi власнi неточностi, виявляє 
елементарнi знання основних положень (законiв, понять, 
формул). При розв’язувані задач може відтворити основні 
формули. Розкриває питання з методики навчання 
природничих наук, може виправити свої помилки. 

Достатній 150 – 159 Вступник може пояснювати явища, виправляти допущенi 
неточностi, виявляє знання i розумiння основних 
положень (законiв, понять, формул, теорiй). Розв’язує 
завдання на 50%,  або розкриває питання з методики 
навчання природничих наук, може виправити свої 
помилки. 

160 – 169 Вступник умiє пояснювати явища, аналiзувати, 
узагальнювати знання, систематизувати їх, зi сторонньою 
допомогою, робити висновки. Самостiйно розв’язує 
задачу, виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi 
кроки з допомогою викладача, або розкриває суть 
питання з методики навчання природничих наук. 

170 – 179 Вступники вiльно володiє вивченим матерiалом у 
стандартних ситуацiях, наводить приклади його 
практичного застосування та аргументи на пiдтвердження 
власних думок. Самостiйно розв’язує задачу й 
обґрунтовує обраний спосiб розв’язку. Розкриває суть 
питання з методики навчання природничих наук. 

Високий 180 – 189 Вступник вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло 
послуговується науковою термiнологiєю, та науковою 
iнформацiєю. Самостiйно розв’язує пропоновані завдання 
стандартним способом. Розкриває суть питання з 
методики навчання природничих наук. 



190 – 199 Вступник на високому рiвнi володіє програмованим 
матерiал, самостiйно, у межах чинної програми оцiнює 
рiзноманiтнi явища, факти, теорiї, використовує здобутi 
знання i вмiння у нестандартних ситуацiях. Самостiйно 
розв’язує задачу стандартним способом. Розкриває суть 
питання з методики навчання природничих наук. 

200 Вступник вiльно володiє програмовим матерiалом, 
виявляє здiбностi, вмiє самостiйно поставити мету 
дослiдження, вказує шляхи її реалiзацiї, робить аналiз та 
висновки. Самостiйно розв’язує задачу стандартним або 
оригiнальним способом. розкриває повністю питання з 
методики навчання природничих наук. 

 
СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Загальна 
оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання 
поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 
 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Предмет та завдання методики вивчення курсу природознавства.  
Освітнє середовище учнів в процесі вивчення природознавства.  
Особистісно орієнтоване навчання, його зв’язок з формуванням в учнів 

природничонаукової картини світу та образу природи.  
Розвиток розуміння учнями знань, образного мислення. Виховання під час навчання 

природознавству.  
Предмет та завдання методики вивчення курсу природознавства. 
 Освітнє середовище учнів в процесі вивчення природознавства.  
Особистісно орієнтоване навчання, його зв’язок з формуванням в учнів природничо-

наукової картини світу та образу світу.  
Розвиток розуміння учнями знань, образного мислення.  
Виховання під час навчання природознавству.  
Структура методичної системи та її основні складові: державний стандарт освіти, 

система програм, підручників, навчальних посібників, критерії і рівні сформованості цілісності 
знань про природу.  

Формування понять. Методи пізнання природи, методи та прийоми навчання. 
Методика систематизації знань у курсі природознавства основної школи.  
Роль наступності у формуванні цілісних знань про природу.  
Форми організації навчальної роботи.  
Елементи інноваційних технологій на уроках природознавства. 
Формування ключових компетентностей під час навчання природознавству.  
Методичні основи формування природничо-наукового ядра як основи образу природи 

старшокласника.  
Методичні основи формування цілісності знань про структурні рівні реального світу. 
Формування наукового світогляду та екологічної культури учнів засобами 

природознавства. 
Продуктивне навчання під час вивчення природознавства. 
Зміст і завдання методики навчання фізики.  Актуальні проблеми на сучасному етапі 

розвитку освіти і науки. 
Характеристика освітньої галузі «Природознавство». Системи побудови шкільного 

курсу фізики.  



Розвиток і активізація пізнавальної діяльності учнів під час навчання фізики. Навести 
методичні прийоми, які учитель може використовувати для підвищення інтересу учнів до 
навчання фізики. 

Реалізація дидактичних принципів під час навчання фізики. Психологічні особливості 
навчання фізики. 

Реалізація методів наукового пізнання під час вивчення фізики в основній школі. 
Характеристика структурних компонентів підручника з фізики. Організація роботи 

учнів з текстом підручника. 
Навчальний фізичний експеримент (основні завдання, класифікація). Функції 

навчального фізичного експерименту. Демонстраційний фізичний експеримент. Лабораторні 
роботи з фізики. Способи проведення лабораторних робіт. Фронтальні лабораторні роботи. 
Організація самостійної роботи учнів з фізики. Експериментальні завдання та домашні 
самостійні роботи, приклади. 

Узагальнення і систематизація знань з фізики. Види систематизації знань. 
Формування фізичних понять. Класифікація фізичних понять Основні етапи і рівні 

сформованості фізичних понять. 
Організаційні форми навчання фізики. Урочна форма проведення занять. Основні 

вимоги до уроку. Основні характеристика уроку. Класифікація уроків. Типи і види уроків. 
Структура уроків з фізики. Характеристика  основних структурних елементів уроку. 
Класифікація фізичних задач (навести приклади задач). 
Технології розв'язування фізичних задач (навести конкретні приклади). 
Структурні елементи системи наукових знань. Наукові факти.  Основні характеристики 

фізичних понять. Закони та закономірності фізики. Основні фізичні теорії та їх будова. 
Контроль успішності учнів з фізики, його види. Характеристика рівнів навчальних 

досягнень учнів. 
Реалізація узагальнених планів вивчення структурних елементів фізичних знань на 

прикладі вивчення фізичної величини і фізичного закону. 
Реалізація узагальнених планів вивчення структурних елементів фізичних знань на 

прикладі вивчення фізичної величини і фізичного явища. 
Форми позаурочної роботи з фізики, їх характеристика. 
Науково-методичний аналіз розділу «Починаємо вивчати фізику». Реалізація змістової 

лінії «Фізичні методи наукового пізнання». 
Методика вивчення розділу «Будова речовини»: формування понять «маса», «густина», 

«дифузія». 
Методика вивчення теми «Фотометрія» в основній школі. Вивчення фізичних величин 

розділу (сила світла, освітленість). 
Структурно-логічний аналіз розділу «Світлові явища». Методичні особливості 

вивчення явища заломлення світла в основній школі. 
Методичні особливості ознайомлення учнів з оптичними системами в основній школі – 

лупа, око, фотоапарат, проекційний апарат, мікроскоп, телескоп. 
Формування основних понять і закономірностей коливального руху. 
Особливості вивчення сили тяжіння і ваги тіла. 
Методика вивчення елементів статики в основній школі. 
Науково-методичний аналіз теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів». Формування 

поняття тиску. 
Методика вивчення теми «Тиск рідин  і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені 

посудини. Насоси». 



 
Предмет методики викладання хімії. Місце методики викладання хімії в системі 

педагогічних наук.  
Головні напрями професійної підготовки учителя хімії. Три рівні методичних умінь 

учителя хімії. Мета і завдання навчання хімії. Державний стандарт базової і повної середньої 
хімічної освіти. Місце предмета «Хімія» серед предметів галузі «Природознавство». Програми з 
хімії основної і старшої середньої школи. 

Зміст і побудова курсу хімії середньої школи. 
Концепції і теорії хімічної науки як методологічні основи побудови шкільного курсу 

хімії. Система сучасних хімічних знань як наукова основа шкільного курсу. 
Загальні основи процесу навчання хімії. 
Загальна модель процесу навчання хімії. Діяльність учителя як підсистема викладання. 

Функції діяльності учителя хімії. Діяльність учнів як підсистема учіння.  
Методи навчання хімії. Поняття «метод навчання» хімії. Класифікація методів 

навчання хімії. Інтегративна система методів навчання хімії за Р.Г. Івановою та В.П. 
Гаркуновим. Розв’язування хімічних задач і вправ як метод навчання.  

 Засоби навчання хімії. Наочність як засіб навчання. Класифікація наочності. 
Класифікація засобів навчання.  

Організаційні форми навчання хімії. Загальна характеристика форм навчання хімії. 
Структура уроку. 

Інноваційні технології навчання хімії. Педагогічна технологія навчання за Б. Блумом. 
Лекційно-семінарська система М.П. Гузика. 
Підготовка учителя до уроку. Календарне і тематичне планування. Складання плану-

конспекту уроку.  
Факультативне навчання з хімії. Мета і задачі факультативів. Перевірка знань і вмінь 

учнів. 
Тестування з хімії.  
Формування початкових хімічних понять. Хімічна мова як предмет пізнання у навчанні 

хімії. 
Групові позакласні заняття з біології, їх організація та значення. 
Методи навчання біології, їх характеристика. 
Методика проведення індивідуальних позакласних занять з біології.  
Методика проведення біологічних екскурсій.  
Навчально-дослідні земельні ділянки школи, вимоги до її функціонування.  
Організація фенологічних спостережень у школі.  
Домашні практичні роботи з біології, їх характеристика та значення.  
Інтерактивні технології навчання біології в дискусії.  
Інтерактивні технології навчання біології в грі.  
Фронтальні технології інтерактивного навчання біології.  
Інтерактивні технології групового навчання учнів біології.  
Методика проведення уроків критичного мислення.  
Методика проведення уроків милування природою.  
Методика проведення проблемних уроків біології.  
Методика проведення уроку-конференції.  
Методика проведення уроку-семінару з біології. 
Форми і методи перевірки навчальних досягнень учнів з біології.  
Методика проведення уроку-лекції з біології.  
Узагальнення і систематизація знань на уроках біології.  
Урок засвоєння нових знань, його методика та значення.  
Підготовка вчителя біології до чергового уроку, добір і переробка змісту навчального 

матеріалу.  
Підготовка вчителя біології до навчального року.  
Критерії вибору методів навчання біології. 
Методика формування систематичних понять на уроках біології. 



Методика формування морфологічних понять на уроках біології. 
Методика формування анатомічних понять на уроках біології. 
Формування здорового способу життя на уроках біології. 
Урок контролю та корекції знань учнів з біології. Методика його проведення. 
Екологічне виховання на уроках біології. 
Біологічні спостереження, їх роль у формуванні наукового світогляду учнів. 
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