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Вступ
Навчальний посібник «Методика викладання природознавства у по-

чатковій школі» рекомендується для студентів педагогічних факультетів 
денної, заочної та дистанційної форм навчання. У посібнику опрацьовані 
практичні, лабораторні та самостійні роботи відповідно до сучасних ви-
мог підготовки висококваліфікованих фахівців з початкової освіти, здат-
них працювати у сучасному інформаційному та інноваційному освітньому 
просторі.

Основними завданнями посібника є:
 – залучення студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності;
 – підвищення рівня їхньої творчості та самостійності;
 – формування педагогічного мислення в процесі підготовки до прак-
тичної діяльності з методики навчання природознавства у початковій 
школі;

 – вироблення вміння орієнтуватися у педагогічних та навчальних си-
туаціях, визначати конкретні педагогічні цілі, знаходити оптимальні 
шляхи їхнього розв’язання;

 – поглиблення, розширення та інтеграція навчальних компетентностей 
з педагогіки та методики викладання природознавства;

 – практичне опанування сучасними методами, формами, засобами та 
технологіями навчання природознавства у початкових класах;

 – виховання особистісних якостей майбутнього педагога, його відпові-
дальності, прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, творчості;

 – застосовування майбутніми спеціалістами сформованих компетент-
ностей у традиційних та інноваційних навчальних закладах. 

Навчальний матеріал у посібнику розподілений за модулями. Кожен 
модуль складається з мінімодулів, які відповідають програмі: «Методика 
навчання природознавства у початковій школі» спеціальності «Початкова 
освіта».

У першому модулі розкривається зміст методів та засобів методики ви-
кладання природознавства, а також питання структури навчальних про-
грам і підручників; планування й організація самостійних спостережень 
учнів; методів та методичних прийомів методики викладання природо-
знавства. 

У другому модулі опрацьовані форми навчання природознавства, 
контроль та оцінювання навчальних досягнень, дидактичні макрострукту-
ри уроків, позакласна та позаурочна робота, а також схеми аналізу і само-
аналізу уроків природознавства. 
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Посібник максимально наближений до практики початкової школи. У 
ньому розроблені всі види навчально-виховної роботи, які передбачені у 
Державному стандарті початкової загальної освіти: Освітня галузь «Лю-
дина і світ», Національній доктрині розвитку освіти та у Програмах серед-
ньої загальноосвітньої школи.

Усі заняття побудовані за мінімодулями, які включають тему заняття, 
мету, обладнання, план, ключові терміни і поняття, літературу. Передбаче-
ні також завдання для самостійної та індивідуальної роботи, схеми занять, 
тести та завдання, а також довідки, в яких включені розробки уроків, поза-
класні і позаурочні заходи.

 Короткі довідки, які пропонуються до кожного заняття, не дублюють 
змісту лекцій. До кожної теми розроблені завдання для індивідуальної і 
самостійної роботи, які виконують студенти під час поза аудиторних робіт. 

Для самостійного опрацювання пропонується перелік літератури, про-
грами, документи і матеріали Міністерства освіти і науки України, а також 
статті провідних спеціалістів та науковців у галузі педагогічної освіти. 

 У практикумі розміщені схеми календаря природи і праці, географіч-
ного майданчика, навчально-дослідної ділянки (відділ початкових класів), 
теми предметних гуртків, масових позакласних заходів і позаурочних за-
нять, а також приклад предметного уроку природознавства з виконанням 
досліду.

З метою організації самостійної та індивідуальної роботи студентів 
пропонуються теми рефератів, завдань для контрольних і курсових робіт, 
примірний перелік питань до іспитів та Державної атестації, програми 
комп’ютерного контролю знань студентів. 

Матеріали посібника можуть використовувати студенти у процесі під-
готовки до лабораторних і практичних занять, а також до уроків у період 
проходження педагогічної практики у початкових класах. 

До окремих мінімодулів дібрані тести і завдання, які можна виконувати 
як у письмовій формі, так і засобами комп’ютерних технологій.

Структура і зміст занять, які розроблені у навчальному посібнику, апро-
бовані автором у процесі практичної роботи у вищих навчальних закладах 
та у середніх загальноосвітніх школах України.




