
Календарно-тематичне планування  
інтегрованого курсу «Природничі науки»  

5 клас  
1 семестр 

Рекомендовано 3 год. на тиждень 
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Досліджуємо світ науки 

1 1 Повторення вивченого 
в початковій школі: 
Сонячна система. 
Земля як система.  

Природа: знайома й таємнича 
4 розвороти із інфографікою та завданнями на 
кількісні і якісні ознаки об’єктів і явищ природи. 
 
  

  

2 Повторення вивченого 
в початковій школі: 
Земля як система.  

  

3 Повторення вивченого 
в початковій школі: 
Явища й об’єкти 
природи. 

  

2 4 Повторення вивченого 
в початковій школі: 
Біорізноманіття. 
Людина як система. 

  

5 Методи наукових 
досліджень  
 
 

Наука: знайома й таємнича 
§ 1. Хто такі дослідники природи, техніки і 
технологій 
Які науки належать до природничих? 

  



 Як працюють науковці? 
Знайомся: науковці. 6 Застосування методів 

наукового дослідження  
 

  

 3 7 Прикладне значення 
природничих наук  
 

§ 2. Як природничі науки змінюють світ 
Що змушувало людей робити відкриття? 
З історії винаходів і відкриттів 
Як впливає на природу діяльність людини? 
Які відкриття чекають на тебе в майбутньому? 

  

8 Система, сукупність 
 

§ 3. Чому і коли ми говоримо про систему? 
Що таке система? 
Якими бувають системи? 

  

9 Проєктна діяльність «Я 
природодослідник / 
природодослідниця» 

   

Досліджуємо світ навколо себе 

4 10 Агрегатні стани 
речовини. Дифузія 
 
 
 

Речовина: знайома й таємнича 
§ 4. Три стани речовини: чому вони такі? 
Тверді, рідкі й газуваті: чому вони такі? 
Як пересвідчитися, що складники речовини – дрібні 
частинки? 

  

11 Атоми. Молекули. § 5. Із яких частинок побудовано речовини? 
Атоми й молекули: у чому відмінність? 

  

12 Поширеність атомів 
різних видів у природі.  
 

§ 6. Атоми: Які? Де? Скільки? 
Атоми мають свої назви 
Кількість атомів у речовинах можна обчислити й 
порівняти 

  

5 13 Речовини  
 

§ 7. Речовини навколо нас 
У кожної речовини своє призначення  

  



14 Насичені й ненасичені 
розчини. Розчинення і 
розчинність. Залежність 
розчинності від 
температури.  
 

§ 8. Розчинення і розчинність. Залежність 
розчинності від температури. Ро́зчини 
Знайомся: розчини  
Подібне розчиняється в подібному 

  

15 Чисті речовини і суміші. 
Розчини і суспензії. 
Розділення сумішей.  

§ 9. Чисті речовини і суміші. Розділення сумішей 
Як ти вважаєш, чого більше у світі – чистих речовин 
чи сумішей? 

  

6 16 Очищення води § 10. Очищення води  
Чого ж вода каламутна, чи не хвиля збила? 

  

17 Проєктна діяльність    

18 Тематичне 
оцінювання 

   

7 19 Рух і спокій. Відносність 
руху.  

Рух і взаємодія: знайомі й таємничі 
§ 11.  Досліджуємо рух (на 3 уроки) 
Чи може тіло одночасно рухатись і перебувати в 
спокої? 
Як можна показати просторовий характер руху  
тіла? 
Як кількісно схарактеризувати рух тіла? 

  

20 Швидкість руху.   

21 Рекорди швидкості в 
природі і техніці 

  

8 22 Взаємодія. Сила. 
Графічне зображення 
сили. 
 

§ 12.  Досліджуємо взаємодію 
Унаслідок чого тіла змінюють свій стан руху? 
Якою є система тіл, що взаємодіють? 
Як виміряти взаємодію? 

  

23 Явище інерції. 
Інертність. Маса. 

§ 13.  Як уберегтись від падіння? 
Який рух називають рухом за інерцією? 
До чого тут маса тіла? 

  



24 Сила тяжіння. Припливи 
і відпливи. 
Пристосування 
організмів до гравітації. 
 

§ 14. Досліджуємо земне тяжіння 
Чи є властивість, яка б була притаманна всім тілам: 
від малої комахи, до гігантської зорі? 
Які прояви земного тяжіння? 
Які ще таємниці приховує сила тяжіння?  

  

9 25 Деформації. Сила 
пружності. 

§ 15. Досліджуємо деформації 
Чому виникає сила пружності? 
Що є ознакою поділу матеріалів на пружні, пластичні, 
крихкі? 
Чому повітря називають пружним середовищем? 

  

26 Пружність. 
Пластичність. Крихкість. 

  

27 Вага. Невагомість. § 16. Чи можна втратити масу?  
У чому різниця між вагою і масою 
А на якій планеті Сонячної системи твоя вага 
найбільша? 

  

10 28 Тертя. Сила тертя.  § 17. Досліджуємо тертя й опір  
Чому важко зрушити тяжкі речі з місця? 
Чи лише тверді поверхні чинять опір? 
Як на Землі навчилися пристосовуватися до тертя й 
опору середовища? 

  

29 Види тертя.   

30 Опір середовища.   

11 31 Рух у природі і техніці. 
Реактивний рух.  
Періодичність. 
Циклічність.  
 

§ 18. Яким ще є рух в природі і техніці 
У чому особливість реактивного руху? 
У чому особливості коливального та хвильового руху? 
У чому різниця між циклом та періодом? 

  

32 Рухи організмів. 
Значення рухової 
активності для здоров’я 
людини. 

§ 19. Чому кажуть «Рух – це життя»? 
Чи всі організми рухаються? 
Як рухаються тварини? 

  



33 Механічна енергія. 
Робота. 

§ 20. Досліджуємо енергію механічного руху і 
взаємодії 
Чи можливо виміряти роботу? 
Де криється енергія?    

  

12 34 Прості механізми. § 21. Як облегшити зусилля на виконання роботи? 
Які вони – прості механізми? 
У чому секрет простих механізмів? 

  

35 Проєктна діяльність    

36 Тематична атестація    

13 37 Тепло. Джерела 
теплової енергії. 
Температура.  
 
 

Тепло: знайоме й таємниче 
§ 22. Звідки береться тепло? 
Як зігрітись? 
Як порівняти гаряче й холодне? 

  

38 Горіння, умови його 
виникнення і 
припинення. Виділення 
тепла і світла під час 
горіння речовин.  
 

§ 23. Вогонь здобутий людиною 
Які існують способи добування вогню та його 
значення у побуті? 
Що ж таке вогонь? 
Які живі організми минулого утворили поклади 
нафти, газу, вугілля? Чи поновлюються вони сьогодні? 

  

39 Паливні ресурси Землі. 
Роль організмів у 
їхньому формуванні. 

  

14 40 Густина § 24. Що важче 1 кг вати чи 1 кг заліза? 
Знайомся: густина речовин 
То що важче: 1 кг вати чи 1 кг заліза? 

  



41 Нагрівання. 
Розширення / 
стиснення під час 
процесів нагрівання й 
охолодження. 

§ 25. Як передається тепло? 
Чому тіла розширюються від нагрівання? 
Які існують способи передачі тепла?  

  

42 Теплопередача, 
конвекція, 
випромінювання 

  

15 43 Зміни агрегатних станів. 
Плавлення (тверднення) 

 § 26. Лід – вода – пара – роса – сніг. Коло 
замкнулось  
Між твердим тілом і рідиною 
Чому водойми не промерзають до дна? 
Між рідиною і парою 

  

44 Зміни агрегатних станів. 
Пароутворення 
(конденсація) 

  

45 Теплокровні й 
холоднокровні тварини.  
Терморегуляція 
організму людини. 
Опіки. Обмороження. 
Теплозбереження 

§ 27. Життя і в холод і в спеку 
Як пристосуватися до холоду й тепла 
Як допомогти людині, яка зазнала опіків чи 
обмороження? 

  

16 46 Проєктна діяльність     

47 Тематична атестація    
48 Корекція знань і умінь    

 


