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ЗМІСТ КУРСУ “МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА  
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ” У ВИЩИХ  

ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Оновлення суспільства, а тим більше його радикальна зміна, - складний 
процес. Він характеризується перетвореннями в усіх суспільних сферах, у 
тому числі й освіті, зокрема в роботі загальноосвітньої школи. На сучасному 
етапі вона працює в ситуації альтернативного навчання, вільного 
співіснування педагогічних систем, відсутності монополізму на педагогічну 
істину. Однак, це підпорядковано всебічному розвитку особистості кожного 
школяра, його самовизначенню і самореалізації в процесі навчально-
пізнавальної діяльності, якою управляє учитель. За таких обставин виникає 
потреба в переосмисленні методологічних і ціннісних орієнтацій 
педагогічної діяльності. Насамперед в необхідності переходу від 
авторитарного до особистісно зорієнтованого, демократичного і 
гуманістичного типу навчально-виховного процесу, від підтримувального до 
розвивального навчання, яке б готувало учнів до самоуправління, самоосвіти 
і творчості. 

Ефективність діяльності вчителя в таких умовах залежить від здатності 
його оцінити суспільну ситуацію, усвідомити поставлені перед школою цілі, 
знайти оптимальні шляхи їх досягнення, протидіяти штампам на основі 
об’єктивних психолого-педагогічних закономірностей, виробити 
індивідуальний стиль діяльності, що вимагає високого рівня розвитку 
педагогічного мислення.  

Формування педагогічного мислення в процесі підготовки майбутніх 
учителів початкових класів є одним з основних завдань фахових методик, 
зокрема методики навчання природознавства, оскільки вона має великий 
інтеграційний потенціал, зумовлений її безпосередньою практичною 
спрямованістю. Вона вимагає конструювання цілісного процесу навчання 
природознавства в різних формах організації його прогнозування і 
педагогічного управління, відповідно до специфіки змісту навчального 
предмета та психологічних можливостей дітей молодшого шкільного віку, 
для досягнення ієрархічно підпорядкованих проміжних і кінцевих власне 
педагогічних цілей. 

Розв’язання означених проблем здійснено у процесі розробки курсу 
методики навчання природознавства в початкових класах для вищих 
педагогічних навчальних закладів із спеціальності: 7.010102 – початкове 
навчання. 

Програма “Методика навчання природознавства в початкових класах”, 
рекомендована МОН України (Лист МОН України № 14.1-163 від 
20.02.2001р.) складається з двох частин: теоретичної (лекційний курс) і 
практичної (лабораторний практикум). 



Під час організації оволодіння теоретичною частиною необхідно 
виходити з того, що зміст методики як педагогічної науки про організацію 
процесу навчання природознавства в початкових класах, має три 
взаємозумовлених рівні.  

Перший рівень утворюють психолого-педагогічні знання про сутність і 
структуру процесу навчання, об’єктивні зв’язки і відношення в ньому та 
закономірності їх здійснення, які в методиці актуалізуються й інтегруються 
стосовно цілісного процесу навчання. Другий рівень - загальні знання про 
методичну систему, яка забезпечує ефективне здійснення процесу навчання 
природознавства в початкових класах. Вона будується на основі змісту 
методики першого рівня, що визначає компоненти методичної системи: 
власне педагогічні цілі, зміст навчального предмета, методи, засоби, форми 
організації процесу навчання природознавства, їх сутність і загальні 
закономірності реалізації. Такий зміст загальної методики дозволяє 
орієнтуватися в конкретних педагогічних ситуаціях, визначати власне 
педагогічні і дидактичні цілі та підцілі й відповідні задачі та підзадачі, 
знаходити оптимальні технології їх розв’язання.  

Загальні технологічні структури вимагають добору або самостійного 
конструювання учителем конкретних прийомів, методів, засобів та форм 
організації різних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, сукупність 
й особливості використання яких в конкретних педагогічних умовах, є 
третім рівнем змісту методики. 

Лекційний курс методики навчання природознавства охоплює вісім тем.  
 

Орієнтовне планування лекційного курсу 
28(38)год1. 

  
№ 
п/п Розділи лекційного курсу К-ть 

год. 
1. Методика навчання природознавства як педагогічна наука. 

Її предмет, завдання, методи дослідження. Основні 
історичні етапи становлення. 

2(4) 

2. Психолого-педагогічні основи побудови методичної 
системи навчання природознавства в початкових класах. 

4(4) 

3. Власне педагогічні цілі і зміст курсу природознавства в 
початкових класах. 

4(6) 

4. Засоби наочності і навчальні посібники у процесі навчання 
природознавства. Методика їх використання. 

2(4) 

5. Методи навчання природознавства. 4(6) 
6. Форми організації процесу навчання природознавства. 6(6) 
7. Особливості змісту і методики навчання природознавства в 

3/2/ і 4/3/, в класах-комплектах. Тематичне планування. 
4(4) 

8. Матеріальна база курсу природознавства початкової школи. 2(4) 
Примітка1. Кількість годин може бути різною, залежно від навчального 

плану, розробленого у вищих навчальних закладах. Увесь теоретичний курс 



читається перед проведенням лабораторного практикуму, що забезпечує 
цілісне сприймання студентами теоретичної частини змісту методики 
навчання природознавства, осмислення ними генезису компонентів 
методичної системи, закономірностей їх практичної реалізації в конкретних 
педагогічних умовах. Це також дозволяє залучати студентів до активної 
навчально-пізнавальної діяльності та підвищувати рівень їх розумової 
самостійності.  

У кожній темі слід зосередити увагу на її основних завданнях. Зокрема: 
Тема 1. У даній темі важливо показати, що методика природознавства 

це конкретна педагогічна наука. Її мета і завдання необхідністю є організації 
процесу навчання природознавства в початковій школі. Суттю методики є 
методична система, яку утворюють взаємозв’язані і взаємозалежні 
компоненти: власне педагогічні цілі, зміст навчального предмета, методи, 
засоби і форми організації процесу навчання природознавства. 
Системотвірним компонентом серед них є зміст навчального предмета - 
природознавства. 

Коротко розкрити основні історичні етапи становлення природознавства 
як навчального предмета в школі І ступеня і методики його викладання. При 
цьому кожний етап критично оцінити з точки зору значущості 
природознавства в системі початкової освіти та наукового рівня розвитку 
його методики. 

Тема 2. У ній необхідно актуалізувати психолого-педагогічні знання й 
інтегрувати їх з метою всебічного розкриття суті цілісного процесу навчання 
природознавства, його структури (статичної і функціональної); змісту 
структурних компонентів, зв’язків і відносин між ними; ієрархічного 
підпорядкування процесів навчання природознавства різних рівнів та 
закономірностей їх реалізації. Слід наголосити, що об’єктом управлінської 
діяльності вчителя в процесі навчання є учень(і), а її предметом – навчально-
пізнавальна діяльність учня(ів), в результаті якої досягаються власне 
педагогічні цілі. 

Тема 3. У ній слід чітко визначити суть понять: власне педагогічна ціль 
(загальна, конкретна); освітня, розвивальна, виховна цілі; дидактична ціль і 
підціль навчання природознавства. Розкрити взаємозв’язки між різними 
видами цілей та шляхи досягнення загальних і конкретних (освітніх, 
розвивальних, виховних) власне педагогічних цілей у процесі навчання 
природознавства в початковій школі. А також показати загальні способи 
практичного визначення названих цілей. 

Необхідно звернути увагу на те, що зміст навчального предмета, в тому 
числі і природознавства, складається з власне предметного і процесуального 
змісту. Кожна його частина включає чотири компоненти: знання; вміння і 
навички; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до 
світу, до інших людей, до самого себе. Потрібно назвати конкретні види цих 
компонентів в обох частинах курсу природознавства та форми, умови й 
особливості методики оволодіння ними молодшими школярами. 



Важливо надати алгоритм структурування (складання структурно-
логічних схем) власне предметного змісту природознавства. 

Тема 4. У цій необхідно запропонувати обґрунтовану класифікацію 
засобів наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства 
в початкових класах. Під час характеристики кожної групи засобів наочності 
зосередити увагу на відповідності їх змісту, форми та методики 
використання : а) дидактичним цілям і підцілям; б) віковим та 
індивідуальним психологічним особливостям молодших школярів. 

Тема 5. Під час вивчення даної теми необхідно актуалізувати суть 
загальнодидактичного методу, як моделі способу цілеспрямованого 
управління вчителем навчально-пізнавальною діяльністю учнів по 
оволодінню певним обсягом змісту навчального предмета. Оскільки 
реальний спосіб процесу навчання має зовнішню і внутрішню сторони, тобто 
форму і зміст, то вони повинні відображатися в назві методів та їхній 
загальній характеристиці. У зв’язку з цим, доцільною класифікацією методів 
навчання природознавства є така, що поєднує в собі (як зміст і форму) 
методи класифікації за рівнем пізнавальної самостійності з методами 
класифікації за джерелом знань. Характеризуючи загальні методи навчання 
природознавства, потрібно розкрити їх суть та обґрунтовувати критерії 
вибору кожного з них. Важливим є те, що загальні методи навчання 
природознавства практично реалізуються з допомогою конкретних прийомів, 
які зумовлюють перетворення загальних у конкретнопредметні методи. 
Вибір або конструювання прийомів у структурі методу визначається 
насамперед предметним змістом, конкретними дидактичними підцілями й 
умовами їх досягнення, зокрема, рівнем готовності учнів до певного виду 
навчально-пізнавальної діяльності. 

Тема 6 У цій темі необхідно показати форми організації процесу 
навчання як компонент методичної системи, зокрема, урок, позаурочне і 
позакласне заняття. Слід наголосити, що макроетапи цілісного процесу 
навчання в їх логічній послідовності (макроструктура) можуть бути 
реалізовані на одному або на кількох уроках. Тому, макроструктура уроку 
обов’язково включає етапи його як форми (організація класу, підсумок 
уроку) і всі, або один чи кілька етапів цілісного процесу навчання, що 
здійснюється в його межах. Макроетапи уроку в їх логічній послідовності 
визначають систему дидактичних цілей і відповідних задач, розв’язання яких 
вимагає вибору ефективних методів навчання і засобів наочності. Саме показ 
закономірностей їх вибору в конкретних ситуаціях з урахуванням 
взаємозв’язків і залежностей між компонентами методичної системи і умов 
практичної реалізації, є одним із головних завдань цієї теми. 

Під час розгляду типів уроків з природознавства потрібно обґрунтувати 
їх дидактичну макроструктуру й особливості методики, пояснити 
походження назв кожного типу. 

Крім уроку, як форми організації процесу навчання, також необхідно 
розкрити власне педагогічні і дидактичні цілі, зміст, види, структуру 
позаурочної і позакласної роботи з природознавства. Важливо зосередити 



увагу на особливостях педагогічного управління (планування, організація, 
контроль, тобто перевірка та оцінювання і коригування) в процесі їх 
проведення та взаємозв’язках з уроками. 

Тема 7. У цій темі необхідно чітко сформулювати власне педагогічні 
цілі навчання природознавства в 3(2) і 4(З) класах. Проаналізувати зміст 
природознавства початкової школи, виявити його можливості в досягненні 
освітніх, виховних і розвивальних цілей. Показати особливості методики 
(методів, засобів і форм організації процесу навчання) оволодіння 
молодшими школярами змістом природознавства в 3(2) і 4(3) класах. 

Розкриваючи специфіку методики навчання природознавства в класах-
комплектах насамперед необхідно визначити фактори, що зумовлюють місце 
природознавства в розкладі, варіанти його поєднання з іншими предметами в 
різновікових комплектах, значення самостійної навчально-пізнавальної 
роботи учнів і методику педагогічного управління нею, місце взаємо- і 
самоконтролю, особливості здійснення позаурочної і позакласної роботи. 

Тема 8. У цій темі потрібно дати інформацію про організацію 
краєзнавчого куточка, географічного майданчика, навчально-дослідної 
ділянки і куточка живої природи в початковій школі. Показати їх значення 
для підвищення ефективності процесу навчання природознавства. Розкрити 
зміст методики організації і проведення різних видів навчально-пізнавальної 
і виховної роботи в процесі уроку, позаурочних і позакласних занять з 
природознавства. 

Теоретичні положення кожної теми лекційного курсу слід ілюструвати 
конкретними прикладами. 

 
Орієнтовне планування лабораторного практикуму 

36(42)год. 
Тема 1. Природознавство як навчальний предмет. Його тип. Цілі, 

функції і місце в системі початкової освіти. Загальна структура змісту. 
Визначення суті власне предметного і процесуального змісту в курсі 
природознавства початкової школи та виділення загальних компонентів 
змісту освіти в обох його частинах.                                                         2 год. 

Тема 2. Принципи (загальнодидактичні і спеціальні) добору змісту для 
природознавства початкової школи. Аналіз чинних програм для 3(2) і 4(З) 
класів і відповідних підручників та зошитів з природознавства.   2 год. 

Тема 3. Власне предметний зміст з природознавства. Форми його 
засвоєння молодшими школярами (конкретні факти, уявлення, поняття). 
Структурування (складання структурно-логічних схем конкретних тем, 
розділів) власне предметного змісту природознавства 3(2) і 4 (З) класів. 

                                                                                                              2 год.  
Тема 4. Процес навчання. Основні дидактичні відносини процесу 

навчання. Його функціональна структура (етапи), її варіативність. Логіко-
психологічна підструктура кожного етапу. Визначення структури процесу 
навчання конкретних тем змісту природознавства на основі їх структурно-



логічних схем. Формулювання дидактичних цілей і задач та відповідних їм 
дидактичних підцілей і підзадач.                                                         2 год. 

Тема 5. Загальна суть освітньої, розвивальної і виховної цілей. Власне 
педагогічні цілі курсу природознавства та їх конкретизація в триєдиній цілі 
процесів навчання конкретних тем, розділів. Практичне визначення освітньої, 
розвивальної і виховної власне педагогічних цілей на основі структурно-
логічних схем власне предметного змісту й відповідної йому структури 
процесу навчання.                                     2 год. 

Тема 6. Засоби наочності в процесі навчання природознавства. Їх 
класифікація. Критерії добору засобів наочності. Практичне визначення 
засобів наочності на основі закономірностей методики їх використання в 
процесі навчання відповідно до конкретних дидактичних цілей і підцілей. 

                                                                                                             2 год. 
Тема 7. Загальна дидактична структура методу навчання. Класифікація 

методів навчання природознавства з урахуванням їх внутрішньої і зовнішньої 
сторін. Зміст методів як загальних моделей способів взаємозв’язаної 
управлінської діяльності учителя з навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 
Критерії їх вибору. Практичне визначення оптимальних методів для 
розв’язання системи дидактичних задач в цілісному процесі навчання.                                                                
2(4) год. 

Тема 8. Комбінований урок. Його дидактична макроструктура. 
Варіативність макроструктури. Закономірності розробки методики 
організації і проведення комбінованого уроку в конкретних умовах, тобто на 
прикладі конкретної теми змісту природознавства. Фіксація розробленої 
методики в розширеному конспекті.                                  4 год. 

Тема 9. Предметний урок. Його дидактична макроструктура. 
Закономірності розробки методики організації і проведення предметного 
уроку в конкретних педагогічних умовах. Фіксація розробленої методики в 
розширеному конспекті.                                                                          2 год. 

Тема 10 Урок-екскурсія. Види уроків екскурсій. Їх дидактична 
макроструктура. Закономірності методики організації і проведення 
вступного, поточного і підсумкового уроків-екскурсій в конкретних 
педагогічних умовах. Фіксація розроблених методик в розширених 
конспектах.                                                                                                  6 год. 

Тема 11. Узагальнюючий урок. Його дидактична макроструктура. 
Закономірності організації і проведення узагальнюючого уроку в конкретних 
педагогічних умовах, тобто на прикладі конкретного розділу чи курсу 
природознавства. Фіксація розробленої методики в розширеному конспекті.                                                                                         
2 год. 

Тема 12. Особливості методики підготовки і реалізації процесів 
навчання природознавства в 3(2) і 4(3) класах, які зумовлені його змістом та 
віковими навчально-пізнавальними можливостями молодших школярів. 
Планування навчання природознавства в 3(2) і 4(3) класах.              2(4)год. 

Тема 13. Позаурочна і позакласна робота з природознавства. Її 
планування. Закономірності розробки методики різних видів позаурочної і 



позакласної роботи в конкретних педагогічних умовах (конкретні теми). 
Складання планів і розширених конспектів.                                           2 год. 

Тема 14. Особливості методики навчання природознавства в класах-
комплектах.                                                                                                 2 год. 

Тема 15. Матеріальна база навчання природознавства в початкових 
класах. Дидактичні вимоги до структури і змісту краєзнавчого куточка, 
куточка живої природи, географічного майданчика, навчально-дослідної 
ділянки в початкових класах. Зміст, освітні, розвивальні і виховні цілі, 
методи і форми організації навчально-пізнавальної діяльності молодших 
школярів у куточку живої природи, на географічному майданчику, 
навчально-дослідній ділянці у процесі уроків, позаурочної і позакласної 
роботи. 

Можливості учителя у створенні матеріальної бази навчання 
природознавства в початкових класах.                                              (2(4) год. 

Представлена програма реалізована в навчальному посібнику “Методика 
навчання природознавства в початкових класах” (К.: Веселка, 1998. – 334 с.) 
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