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ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПОСІБНИКІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКТУ З  

ПРИРОДОЗНАВСТВА 

У сучасній школі найактуальнішою є проблема активізації пізнавальної 
діяльності учнів. Від того, якою мірою активні учні в процесі вивчення 
навчального матеріалу, як самостійно проходить їх діяльність на уроці, 
залежить і ефективність всієї роботи вчителя. Сьогодні замало “давати 
знання”. З перших днів у школі дитину треба вчити вчитися, вчити думати. 
При цьому “єдина навчальна книга не може в певній мірі задовольнити як 
учня, так і вчителя” [5, с.73]. 

У процесі підготовки до проведення уроку мудрий вчитель орієнтується 
не тільки на його зміст, а й одночасно продумує, як це зробити з найбільшою 
користю для розвитку особистості дітей, збереження їх емоційного 
благополуччя, оптимізму, розвитку позитивного ставлення до навчання, 
уміння вчитися [7, с.4]. 

В умовах сьогодення підручник виконує роль не всієї програми 
діяльності навчання, а лише його частини. Зараз створюються комплекти 
учбових посібників, в яких підручник втрачає автономію. Частина його 
функцій розподіляється між іншими засобами, що входять в учбовий 
комплект. Поряд з існуючими для вчителів розробками уроків, методичними 
рекомендаціями, які створюють автори підручників, потрібні додаткові 
посібники для відповідних курсів та їх частин (книги для читання, 
хрестоматії, супутники, довідники, словнички та ін.), адже вчителеві 
потрібно використати велику кількість допоміжної літератури, щоб при 
підготовці до уроку знайти потрібний цікавий текстовий матеріал, ребуси, 
кросворди, чайнворди, загадки, вікторини і т. п. з метою врахування 
особливостей регіонів, інтересів дітей, їхніх можливостей тощо. Це 
література, що наближається до учбового процесу і на нього орієнтована. 

У зв’язку з такою постановкою проблеми, нами на допомогу класоводу 
та студентам підготовлено і видано комплект навчально-методичних 
посібників. Крім підручника “Природознавство та сільськогосподарська 
праця: Методика викладання”, до навчального комплекту з природознавства 
нами введено декілька додаткових посібників, які ми пропонуємо для 
використання при підготовці уроків та позакласних заходів з 
природознавства студентам та класоводам: супутник природознавства для 
3(2) класу [2], супутник природознавства для 4(3) класу [3], хрестоматію з 
довкілля [4], природничо-екологічний тлумачний словник [1]. 

Створюючи посібники, ми спирались на особистий досвід роботи в 
школі та досвід роботи класоводів регіону. Врахували рівень розвитку учнів, 
особливості їх мислення, словниковий запас, а також труднощі, які виникали 
при формуванні окремих понять. Звертали увагу й на те, які матеріали 



потрібно підібрати до посібників, щоб сприяти розвитку пізнавальних 
інтересів молодших школярів. 

Запропоновані посібники допоможуть поглибити, доповнити матеріал 
підручника конкретними, живими прикладами, розширити знання молодших 
школярів, сприятимуть розвитку інтересу. Подаємо їх коротку 
характеристику. 

У посібнику “Хрестоматія: Довкілля” для початкових класів, яка 
скомпонована у відповідності з програмою природознавства (розділ 
“Довкілля”, 1-3 класи, автори К.Ж. Гуз, В.Р.Ільченко, С.В.Собакар [6]), 
підібрано комплекс дидактичних засобів. Відповідний матеріал подано у 
формі науково-обґрунтованих статей, що базуються на відомих (у тому числі 
й уже для учнів) природознавчих знаннях: фактах, законах, теоріях. 
Введений текстовий матеріал підвищуватиме теоретичний рівень молодших 
школярів, допомагатиме їм правильно формулювати природознавчі поняття, 
робити узагальнені висновки. Через весь курс хрестоматії проходять ідеї: 
розвитку природи, єдності і взаємозв’язку живої і неживої природи, 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо. Тексти у хрестоматії 
підібрано такі, щоб дитина навчилась самостійно виявляти різні види зв’язків 
між явищами й процесами, навчилась з’єднувати те, що на перший погляд 
далеко знаходиться одне від одного, проте підкоряється єдиним 
закономірностям.  

Школяр може в ній знайти матеріал до кожної теми, що включена у 
природознавчі предмети і розповісти про прочитане друзям. Книга вчить 
його самостійно мислити. Найбільш повно відображені актуальні відомості з 
області науки про неживу і живу природу. 

Ми намагались підібрати такі тексти, щоб мова посібників була 
доступною для учнів, намагались не включати в тексти складних, великих 
речень; не перенасичували їх складною термінологією, щоб учень мав 
бажання цю книгу читати.  

У хрестоматії розміщено багато різних фактів, які мають викликати 
інтерес до предметів і явищ природи. Для розвитку в учнів пізнавальних 
інтересів у даному посібнику по ряду тем підібрані вірші, оповідання, 
приказки, прикмети, ігри тощо, які за вибором учителя можна використати на 
уроках. Вона стане у пригоді і в години дозвілля, і на уроках, бо складається 
з творів про таємниці, красу і неповторність природи, з розповідей про 
птахів, звірів, комах, пори року тощо.  

Хрестоматія складається із вступу та п’яти розділів. Незважаючи на 
невеликий обсяг першого розділу “Нежива природа. Явища і процеси у 
довкіллі”, він дає можливість розвинути цілісні уявлення про природничо-
наукову картину світу, зокрема його матеріальну єдність і пізнаваність 
людиною. Цей розділ дає перше більш-менш цілісне уявлення про Всесвіт на 
основі його кількісних характеристик (просторових розділів, мас тіл, часу 
тощо) та місце Людини в ньому. 

Другий розділ найбільший за обсягом. У ньому розповідається про 
розмаїття рослинного і тваринного світу. Йдеться про “Червону книгу”, яку 



можна назвати своєрідним звинуваченням, пред’явленим людству природою. 
На увагу заслуговують також міфи, легенди про предмети неживої та живої 
природи як жанр народної творчості. При написанні цього розділу ми 
намагались пробудити почуття любові до навколишнього світу, а також 
бажання зберегти все це для майбутніх поколінь. 

Якщо ми реформуємо освіту, якщо ми будуємо національну освіту, ми 
маємо сприяти тому, щоб діти оволодівали знаннями про наших пращурів, 
про звичаї і обряди нашого народу. Тому і програмою довкілля і нашою 
хрестоматією передбачено розділ “Природа та людина”. У ньому подано 
різні теорії щодо походження світу. Значна увага приділяється українським 
звичаям та обрядам. Вчитель при підготовці до уроку з рубрики цього 
розділу “Народний прогностик” може підібрати відомості про християнські 
свята, а також потрібні прислів’я, приказки, народні прикмети. 

У наступному розділі “Організм дитини” піднімається проблема 
здоров’я у сучасних умовах екологічної кризи, йде мова про загартування 
дитячого організму, про те, як захиститися від простуди, який орган що 
“робить і за що відповідає” тощо. 

В останньому розділі подається інформація для ерудитів та 
інтелектуалів 7-10 років.У розділі хрестоматії “Цікавинки” молодші школярі 
дізнаються багато цікавого і корисного. Тут даються дітям конкретні 
практичні поради, як уберегти своє життя від небезпеки; як можна 
передбачити погоду, спостерігаючи за комахами, звірами, рослинами; як 
уберегти свій сад від шкідників тощо. Зокрема, у цьому розділі багато 
пізнавальної інформації про вік життя тварин та рослин, швидкість та висоту 
польоту і т. п. Рубрика “Чи знаєте ви, що …” у даному розділі розкриває 
учням секрети природних явищ, доносить до школярів цікаві відомості про 
тваринний і рослинний світ. Посібник пропонує дітям розваги, цікаві ігри 
про довкілля на визначення запахів, форми, складу і ваги предметів, звуків на 
запам’ятовування, спостереження тощо. Матеріал даного посібника можуть 
використовувати студенти педагогічних факультетів та вчителі-практики 
початкових класів при підготовці до уроку.  

Готуючи даний посібник, ми ставили за мету, щоб його матеріал 
збуджував інтерес дітей до предмету і сприяв формуванню стійкого 
пізнавального інтересу, щоб статті хрестоматії розвивали вміння самостійно 
мислити, працювати з книгою, поповнювали знання молодших школярів. 

На сьогодні складною проблемою залишається відповідність підручника 
індивідуальним здібностям і можливостям учнів. Тому нами створені 
посібники: “Супутник природознавства для 3(2) класу” та “Супутник 
природознавства для 4(3) класу”. Їх тексти, завдання відповідають програмі і 
доповнюють основні її теми. Розміщення і послідовність матеріалу здійснені 
за чинними підручниками: “Природознавство 3(2) клас” (автори 
Т.М.Байбара, Н.С.Коваль), “Природознавство 4(3) класи” (автори 
Н.С.Коваль, Л.К.Нарочна). 

Матеріал, що представлений у супутниках, розміщений нами синхронно 
з матеріалом підручника; включає ту інформацію, яка необхідна учням у 



їхній самостійній роботі. Супутники природознавства створені з метою 
активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках 
природознавства. Коли нами розроблялися ці посібники, аналогів таких 
навчальних книг з природознавства для початкової ланки не було. Ми 
ставили собі за мету не лише дібрати та структурувати матеріал за 
програмовими темами, а й максимально відобразити методичну організацію 
його засвоєння. Такий підхід допоможе учителеві бачити послідовність і 
логіку викладу матеріалу, досягти цілісності й повноти проходження теми. 
Посібники виконують кілька функцій - навчальної книги для учнів і 
методичного посібника для вчителів.  

Посібники мають чітку структуру і шрифтове виділення опорних слів, 
схем, завдань тощо. Шрифт у посібниках для початкових класів чіткий, 
достатньо крупний, що досить важливо для учнів початкової ланки. Щоб 
певне завдання чи запитання змусило молодших школярів замислитись, його 
треба зацікавити. Тому вчитель має шукати і знаходити засоби і способи 
збудження інтересу школярів до тих природознавчих завдань, які він 
використовує на уроках. Супутники призначені для того, щоб учні з їх 
допомогою мали змогу розширити уявлення і поняття, набуті при вивченні 
матеріалу підручника, і також розвивати свої пізнавальні і творчі здібності. У 
даних посібниках подається матеріал, який допоможе молодшим школярам 
краще засвоїти уявлення і поняття про предмети неживої і живої природи, що 
передбачено програмою з природознавства; сприятиме розвиткові інтересу 
до природи, екологічному та природоохоронному вихованню учнів 
початкових класів. До кожного розділу підручників з природознавства 
вказаних вище авторів додаткові відомості про предмети і явища неживої і 
живої природи представлені в рубриках: “Це цікаво знати”, “Чи знаєш ти, що 
...”, “Ребуси, кросворди, чайнворди та завдання до відгадок”, “Загадки”, 
“Народний прогностик”, “Словничок”, “Відгадай” тощо. Основна мета 
посібників полягає у побудові системи пізнавальних і практичних 
проблемних завдань. У змісті учбового матеріалу посібників передбачено 
інформаційний текст, завдання на використання його змісту за зразком, 
проблемні завдання та засоби емоційного впливу. На сторінках посібників 
представлено практично все розмаїття жанрів, які доступні й цікаві дитині 
молодшого шкільного віку: оповідання, легенди, казки, вірші, науково-
пізнавальні тексти, прислів’я, приказки, загадки, ребуси, кросворди, 
чайнворди тощо. В них подані для учнів завдання, вправи, вікторини різного 
ступеня складності. Вчитель, враховуючи розвиток дитини, її зацікавленість, 
здібності, рівень учбових умінь, може давати дітям індивідуальні завдання 
або завдання для груп учнів: обов’язкові, за вибором тощо. 

Нами здійснювався відбір певних текстів з описом предметів та об’єктів, 
явищ природи, відповідних ситуацій з метою розкриття певної теми, чи-то 
параграфа підручника на допомогу вчителю щодо формування понять. При 
доборі текстів, розробці завдань нами переслідувалась мета - зацікавити 
дітей, готувати умови для творчого розвитку особистості, для формування в 
читача власної думки на основі прочитаного, бажання розкрити її, довести 



правильність; виховувати емоційну чутливість до краси рідної природи, 
бережного ставлення до довкілля, вміння читати, думати, спостерігати, 
одержувати насолоду від спілкування з твором та оточуючою нас природою. 
У супутниках природознавства представлені тексти, які виховують любов до 
рідної землі, доброту, уважність, шану до людей, повагу до традицій, звичаїв, 
обрядів. Читаючи їх, учні одержать знання про історію свого народу, 
природу, традиції. 

У рубриці супутника природознавства “Це цікаво знати” молодші 
школярі, читаючи статті, відкривають для себе захоплюючі таємниці Неба і 
Землі, Води і Вогню, далеких світів і планет, земних континентів, 
знайомляться із світом живої і неживої природи, працею людини. Цей розділ 
дасть змогу юним читачам поглянути оком дослідника, першовідкривача на 
навколишній світ. А відтак з’явиться бажання пізнавати його. Діти 
дізнаються щось нове із життя рослинного і тваринного світу, про неживу 
природу. Такі статті сприятимуть вихованню молодших школярів бути 
небайдужими до довкілля. Матеріал цієї рубрики має неабияке пізнавальне 
значення. 

Рубрика супутників “Ребуси, кросворди, чайнворди та завдання до 
відгадок” містить як логічні, так і нестандартні завдання, вправи та 
головоломки, що стимулюють роботу мислення, пробуджують творчий 
пошук, дарують дітям радість здогадки. Матеріал посібників має на меті 
формувати основні аспекти мислення дитини, розвиваючи кмітливість, 
винахідливість, спостережливість, увагу та просторову уяву. Відповідно до 
мети, у супутниках вправи містять матеріал для розвитку умінь говорити, 
читати і розв’язувати завдання. Зокрема, для початкових класів є такі 
вказівки для дітей: подумай, запам’ятай, спостерігай, відміть, розкажи та ін. 
Підбір різних завдань і вправ дозволяє глибше розкрити для молодших 
школярів сутність явищ. Їх зміст дає класоводу можливість активізувати 
пізнавальну діяльність учнів. Він забезпечує міцність знань молодших 
школярів. Система вправ та завдань сприяє розвитку самостійності та 
активності учнів початкових класів. У посібниках підібрано факти, описи, 
вправи, які сприяють розвитку таких мислительних операцій як аналіз і 
синтез, порівняння і співставлення, класифікація, аналогія, абстрагування, 
узагальнення, виявлення загального і відмінного в певних явищах, процесах 
тощо, тобто такий матеріал, який несе розвиваючу функцію в учбовому 
процесі. Вправи пропонуються учням у вигляді завдань. Наприклад: а) 
Відгадай ребуси. Визнач явища та предмети живої та неживої природи. б) 
Впиши у клітини кросвордів назви предметів живої та неживої природи. За 
якими ознаками ти їх визначав? в) Відгадай загадку типу “підкажи словечко”. 
Визнач предмети живої і неживої природи. За якими ознаками ти визначав 
даний предмет. г) Визнач, що зайве. Чому ти вважаєш, що воно зайве? 

Частина завдань посібників передбачається для відтворення знань і їх 
застосування в знайомій ситуації. Частина ж завдань носить проблемний 
характер, так як вони торкаються творчої діяльності молодших школярів. Ми 
вважаємо, що художнє оформлення посібників для учнів початкових класів 



має бути вражаючим. Тому різні завдання супутників супроводжуються 
ілюстраціями, які привертають увагу дітей. Від якості ілюстрацій багато в 
чому залежить прояв інтересу молодших школярів до предмету, бо вони 
розширюють, доповнюють і конкретизують відомості про виучувані об’єкти, 
сприяють формуванню та розвитку уявлень і понять, а також естетичному 
вихованню школярів, полегшують процес виділення і запам’ятовування 
головного. Така форма подачі матеріалу дає змогу використовувати їх як 
фронтально на уроці, так і в індивідуальній роботі з дітьми, які відчувають 
певні труднощі під час опанування певної теми, або ж дуже зацікавлені нею і 
хотіли б більше дізнатися про довкілля. Посібники можуть бути використані 
в умовах домашньої підготовки до уроків природознавства. 

Завдання та вправи супутників спрямовують учнів на самостійну роботу 
з підручником. Наприклад, на сторінці 94 “Супутника природознавства для 
3(2) класу” [2] пропонується дітям виконати завдання: “Використовуючи 
матеріал підручника, заповни таблицю”.  

У розділі “Вчись спостерігати” (супутник природознавства 3(2) клас) 
представлені рекомендації у вигляді пам’яток для учнів, в яких передбачено 
різноманітні практичні дії молодших школярів, спрямовані на проведення 
спостережень за неживою природою, рослинним і тваринним світом в різні 
сезони упродовж року. 

Представлені посібники мають сприяти посиленню самостійної роботи 
студентів, класоводів при підготовці до уроків, спрямовувати їхню роботу. 

Для вчителів початкових класів та студентів педагогічних факультетів 
пропонуємо невеликий природничо-екологічний тлумачний словник, який 
містить різноманітний довідково-інформаційний матеріал та тлумачення 
понад 700 термінів з природознавства, екології та охорони навколишнього 
середовища. У багатьох словникових статтях скориговано тлумачення їх 
значень. Під час підготовки до видання словника реалізовано одну з 
найважливіших настанов шкільної освіти – навчити учнів логічно мислити, 
правильно і чітко висловлювати свої думки. Цей компактний природничо-
екологічний тлумачний словник надає користувачам (студентам, класоводам, 
учням) широку корисну інформацію. У кожній словниковій статті 
природничо-екологічного тлумачного словника надзвичайно стисло, але 
вичерпно і до того ж, зважаючи на контингент користувачів, дохідливо 
розкрито значення термінів і понять природничо-екологічного спрямування. 

Зміни в сучасному житті тепер такі динамічні, що студенти, класоводи, 
школярі вкрай потребують кваліфікованих професійних довідників, які б 
сприяли підвищенню їх загальної культури. Природничо-екологічний 
тлумачний словник – компактний, насичений сконцентрованою 
природознавчою інформацією, зручний для користування – цілком відповідає 
такому призначенню. Це особливо важливо для тих дорослих і дітей, які не 
досить добре знають довкілля, або лиш тільки почали його вивчати. Вчителі 
та студенти, готуючись до уроків, добре знають, як важливо мати під рукою 
достатню кількість довідкової літератури. 



Словник, що пропонується, знадобиться студентам педагогічних 
факультетів та класоводам при проведенні уроків з дисциплін природничого 
циклу (ознайомлення з навколишнім, природознавство, довкілля тощо), а 
також уроків сільськогосподарської праці, при формуванні у молодших 
школярів природничих, екологічних та природоохоронних уявлень і понять. 
За допомогою цього словника вони також зможуть легко перевірити, чи 
правильно вживають природничо-екологічні терміни. 

Ми сподіваємося, що на всіх етапах різних типів уроків з 
природознавства матеріал пропонованих посібників допоможе класоводу 
застосувати різноманітні прийоми, створити відповідні ситуації для 
підвищення продуктивної розумової діяльності учнів, кращого засвоєння 
ними навчального матеріалу. Представлені дані допоможуть учням 
початкових класів краще засвоїти програмний матеріал з природознавства, 
активізувати розумову діяльність, розширити кругозір, сприятимуть 
вихованню кмітливості, наполегливості дитини. Матеріал, поданий тут, 
допоможе вчителеві у доборі матеріалу для уроків природознавства. 
Підібрати тексти, вірші, загадки, скоромовки, прислів’я, вміщені у 
посібниках, можуть бути використані не тільки безпосередньо на уроках, а й, 
наприклад, на святах: “День зустрічі птахів”, “Свято врожаю” тощо. Ми 
жодним чином не обмежуємо творчість вчителя. Адже кожен педагог знає 
рівень підготовки своїх вихованців, їхній загальний розвиток і використає із 
запропонованого матеріалу тільки те, що під силу його учням. 
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