




Вступ 

  

Навчальна програма дисципліни «Зміст і методика навчання природознавства» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів із спеціальності 014.07 

«Середня освіта (Географія)». 

Методика навчання природознавства належить до педагогічних наук. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є процес навчання природознавства у закладах загальної середньої освіти. 

Зміст методики розробляється насамперед на основі розуміння її як науки про організацію процесу 

навчання природознавства у школі. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях з курсів «Хімія з основами геохімії», 

«Фізика з основами астрономії», «Вища математика», «Основи фізичної географії», «Геоботаніка з 

основами ботаніки» та інші. Оволодіння теоретичними основами, вміннями і методикою 

викладання природознавства є підґрунтям вивчення навчальних дисциплін «Основи педагогічної 

майстерності», для проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики та написання 

дипломної роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методика навчання природознавства – педагогічна наука 

2.Методи навчання природознавства. Форми організації процесу навчання природознавства 

3. Інтегрований підхід до навчання природознавства 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є забезпечити оволодіння студентами знаннями про сучасні 

досягнення методичної науки, підготувати їх до проведення навчальних занять та позакласної 

роботи з курсу «Природознавство» у закладах загальної середньої освіти; розкрити наукові 

концепції, дидактико-методичних понять, методів та технологій сучасного уроку природознавства; 

надати допомогу студентам у процесі оволодіння професійною компетентністю, формування 

особистості майбутнього учителя, який зорієнтований не на передачу знань, а на особистісний 

розвиток дитини і потреби сучасної школи. 

 

Завдання  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Зміст і методика навчання 

природознавства» є  

- створення умов для повноцінної реалізації та самореалізації потенційних професійних 

можливостей студента;  

- оволодіння дидактико-методичними знаннями з навчальної дисципліни;  

- усвідомлення практичної значущості теоретичних знань для творчої педагогічної діяльності 

вчителя;  

- розвиток умінь моделювання навчально-виховного процесу уроків природознавства;  

- реалізація виховного спрямування предмета з метою формування професійних рис і якостей 

особистості;  

- формування готовності до творчої активності у професійній діяльності.  

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ЗК1 - Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності.  

ЗК2 - Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів). 

ЗК3 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК4 - Здатність працювати в команді, вести активний спосіб життя.  

ЗК5 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 



  

ЗК8 - Здатність грамотно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК1 - Здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, понятійно-термінологічного 

апарату, структури географії, її місця і зв’язків в системі наук, історії розвитку, значення для 

суспільства 

ФК5 - Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному освітньо-науковому 

просторі в контексті необхідності постійного розширення і актуалізації географічних знань для 

підвищення професійної майстерності  

ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного керівника, 

педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі аналізу та 

осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  інноваційних методів та 

освітніх технологій для відповідного забезпечення належної якості навчально-виховного процесу 

в закладах освіти 

ФК8 - Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, знання 

сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних 

компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії  

ФК14 - здатність моделювати, планувати та конструювати процес навчання географії в школі 

відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог до 

нього, із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних, для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу; застосовувати методи діагностування 

навчальних досягнень учнів з географії, здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації 

та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху 

ФК21 - знання теорій, категорій і понять про сутність, принципи, зміст, форми і методи навчання і 

виховання; здатність володіти навичками викладання та навчання, знання сучасних освітніх 

технологій і методик для формування загальних і предметних компетентностей. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

ПРН1 - знає та розуміє основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру географічної 

науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії розвитку географії 

ПРН3 - усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом чинників 

різного характеру; розуміє наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого розвитку 

людства; знає важливість збереження навколишнього середовища, охорони біологічного 

різноманіття, природоохоронної та природно-заповідної діяльності  

ПРН5 - знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові та індивідуальні 

психологічні особливості особистості учня, основні психічні процеси, зміст педагогічних теорій, 

основні категорії педагогіки, методи педагогічних досліджень, закономірності, принципи та 

методи навчання та виховання, особливості фізичного розвитку учня, функціональні обов’язки 

вчителя та класного керівника тощо 

ПРН10 - знає сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії в 

загальноосвітній школі  

ПРН11 - вміє встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між 

компонентами природи та суспільства, використовує концепції, парадигми, теорії географії для 

характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях  

ПРН12 - застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, сучасні методики і 

освітні технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення для формування в учнів 

загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних зв’язків та формування 

основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог державного стандарту  

ПРН19 - вміє досліджувати сучасні педагогічні технології навчання, застосовувати традиційні 

форми, методи, прийоми навчання, які сприяють свідомому оволодінню системою географічних 

знань, умінь і навичок, організовувати, планувати, конструювати й здійснювати свою власну 

професійну діяльність відповідно до дидактичних принципів навчання;  

ПРН23 - вибирає і застосовує основні методики та інструменти, які є типовими для різних галузей 

географії, виконує стандартні виміри і спостереження основних параметрів географічного 



  

середовища, необхідні для формування предметних компетентностей з географії в середніх 

загальноосвітніх школах    

ПРН24 - аналізує державний стандарт основної (базової) середньої школи і навчальні програми з 

географії та природознавства для планування і конструювання основних видів навчальної 

діяльності учнів; 

ПРН25 - володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української мови, однією з 

іноземних мов в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; здатний удосконалювати й 

підвищувати власний професійний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті 

ПРН26 - розуміє значення культури як форми людського існування, цінує різноманіття та 

мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва  

ПРН27 - формує комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями 

(вихованцями) та їхніми батьками із дотриманням етичних норм спілкування, принципів 

толерантності, творчого діалогу, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників освітнього 

процесу  

ПРН30 - здатний відповідально управляти процесом формування готовності учнів до 

самостійного осмисленого прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до 

інтелектуальної праці та її результатів  

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх 

учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей, здійснює педагогічний 

супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого 

вибору життєвого шляху 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: 

- об'єкт, предмет методики навчання природознавства; структуру і методи цілісного 

методичного дослідження; 

- структуру процесу навчання, зміст його структурних компонентів, зв'язків і відношень між 

ними; рівні процесу навчання в межах природознавства, загальний спосіб їх визначення в 

конкретних педагогічних ситуаціях;  

- типи уроків з природознавства, їх макроструктуру; фактори, що зумовлюють варіативність 

макроструктури уроків;  

- особливості методики організації та проведення всіх етапів у структурі різних типів уроків 

природознавства;  

- вимоги до методики організації різних видів навчально-пізнавальної діяльності школярів з 

природознавства, індивідуальної, групової, фронтальної;  

- зміст позаурочної і позакласної роботи з природознавства; їх види, вимоги до методики 

організації і проведення всіх видів позаурочної і позакласної роботи з природознавства;  

- значення і види оцінювання навчальних досягнень школярів у процесі навчання 

природознавства;  

- значення і місце краєзнавчого куточка, куточка живої природи, географічного майданчика, 

навчально-дослідної ділянки в системі вивчення природознавства в школі;  

вміти:  

- виділяти в певній частині (тема, розділ, клас, курс) змісту природознавства елементи знань, 

якими оволодівають школярі; ефективно управляти об'єктивно зумовленим процесом їх 

формування в реальних педагогічних умовах;  

- складати структурно-логічні схеми певною обсягу (теми, розділу, класу, курсу) власне 

предметного змісту природознавства;  

- розрізняти засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства; 

обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети;  

- визначати педагогічні (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних 



  

ситуаціях;  

- розрізняти засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства;  

- обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети; 

застосувати вибрані засоби наочності у процесі навчання природознавства;  

- аналізувати зміст підручників і навчальних посібників;  

- встановлювати взаємозв'язки між різними формами організації процесу навчання 

природознавства. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин, що становить 4,5 кредити ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методика навчання природознавства – педагогічна наука 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади побудови курсу методики викладання 

природознавства 

Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство». Методика 

викладання природознавства та її поняття. Міждисциплінарні зв’язки у методиці викладання 

природознавства. Методологічні засади методики викладання природознавства. Методи наукового 

дослідження в методиці викладання природознавства. 

Тема 2. Історія становлення і розвитку методики викладання природознавства.  

Становлення природничих наук з найдавніших часів до 20 століття (описовий період розвитку 

природничих дисциплін). Розвиток природознавства як навчального предмета у 20 столітті 

(природничо-науковий період). Особливості навчання природознавству на сучасному етапі. 

Тема 3. Природознавство як навчальний предмет. Освітні, виховні та розвивальні цілі. 

Місце природознавства в навчальному плані.  

Природознавство як навчальний предмет. Освітні, виховні та розвивальні цілі. Мета та завдання 

навчального предмета природознавство у змісті нового Державного стандарту повної загальної 

середньої освіти. Державні стандарти освіти і їх реалізація в курсі природознавства. Планування 

та структурування змісту курсу «Природознавство». Особливості змістового забезпечення галузі 

«Природознавство». Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства. 

Завдання і зміст освітньої галузі «Природознавство». 

Тема 4. Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства 

Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з природознавства. Значення 

матеріальної бази навчання природознавству. Значення та організація куточка живої природи в 

школі. Організація роботи на навчально-дослідній земельній ділянці. Значення та устаткування 

географічного майданчика.  

Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні вимоги до засобів навчання. 

Поєднання і комплексне використання наочних засобів навчання. Наочні посібники. Види наочних 

посібників. Дидактичні вимоги до них. Методика роботи з різними видами наочних посібників. 

Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

 

Змістовий модуль 2. Методи навчання природознавства. Форми організації процесу 

навчання природознавства  

Тема 5. Формування природничих уявлень і понять  

Формування природничих уявлень. Характеристика природничих понять. Методика формування і 

розвитку природничих понять. Значення понять та уявлень в оволодінні предметом. Утворення 

уявлень шляхом спостережень. Утворення уявлень на основі описів. Формування найпростіших 

понять. Географічні, біологічні, фізичні, хімічні і природничі поняття в 5 класі. 

Тема 6. Поняття про методи і прийоми навчання природознавства. Словесні методи 

навчання, критерії вибору. 
Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. Методи і прийоми у 

структурі методів навчання природознавства. Дидактична суть методів навчання. Сучасна 



  

класифікація методів навчання. Метод як сукупність методичних прийомів. Спостереження – 

провідний метод вивчення природи.  

Словесні методи навчання. Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки 

запитань при проведенні бесіди. Застосування різних  видів бесід на уроках природознавства. 

Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до застосування розповіді на 

уроках природознавства. Використання наочних посібників у процесі застосування словесних 

методів навчання. 

Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. Демонстраційні та 

лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт.  

Методичні прийоми: порівняння, аналогія, виділення головного, групування навчального 

матеріалу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у природі.  

Вибір оптимальних методів і прийомів навчання. 

Тема 7. Засоби наочності у процесі навчання природознавству 

Педагогічна цінність використання наочності. Дидактичні цілі використання засобів наочності. 

Класифікація обладнання: а) посібники, що є предметом вивчення на уроці; б) посібники, що не є 

предметом вивчення на уроці. 

Тема 8. Форми організації процесу навчання природознавства 

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: урок, позаурочна та 

позакласна робота. Урок – основна форма навчально-виховної роботи.  

Урок – основна форма організації навчання природознавству. Вимоги до сучасного уроку 

природознавства. Типи уроків з природознавства та їх структура. Комбінований урок. Його 

структура. Структура уроку на засвоєння нових знань. Предметний урок, його значення та 

структура. Узагальнюючий урок та особливості його проведення. Урок-екскурсія, його значення.  

Домашнє завдання як один з видів позаурочних занять. Види домашнього завдання. Позакласна 

робота та її навчально-виховне значення. Значення позаурочних позакласних занять із 

природознавства та їх місце в навчально-виховному процесі. 

Тема 9. Використання проблемних ситуацій на уроках природознавства  

Історичний екскурс. Основні функції і особливості проблемного навчання. Види та рівні 

проблемного навчання. Проблемна ситуація і завдання. Правила проблемного навчання. 

Тема 10. Методичні основи проблемного навчання 

Методична різноманітність проблемних завдань. Методи проблемного навчання: 1) Проблемний 

виклад матеріалу; 2) Евристичний метод; 3) Дослідницький метод. Готовність учнів вирішувати 

проблемні завдання. Структура проблемного уроку 

Тема 11. Використання новітніх технологій навчання природознавства в школі 

Розвиток педагогічних технологій в історії дидактики. Сучасні педагогічні та навчальні технології. 

Тема 12. Поняття про інтерактивні технології навчання. 

Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес. Роль і місце інтерактивних методів 

навчання на уроках природознавства в 5 класі. Форми організації інтерактивних методів навчання 

під час уроків з природознавства.  

 

Змістовний модуль 3. Інтегрований підхід до навчання природознавства 

Тема 13. Інтеграція знань з природознавства.  

Поняття інтеграції у процесі навчання освітньої галузі «Природознавство» у школі. Міжпредметні 

зв'язки у процесі навчання природознавства. Інтеграція змісту природознавства з дисциплінами 

початкової і середньої школи.  

Проблеми втілення Державного стандарту освіти в інтегрованому природознавчому курсі. 

Характеристика інтегрованого курсу «Природничі науки». 

Тема 14. Інтегровані уроки: від теорії до практики 

Ідея інтегрованого навчання в практиці сучасної школи. Особливості інтегрованих курсів, їх 

характеристика. Інтегровані уроки та вимоги до їх проведення.  

Використання матеріалу з валеології на уроках природознавства. Виховне значення уроків 

природознавства. 



  

Тема 15. Теоретико-методичні засади реалізації інтегрованого природознавчого курсу  

Проблеми втілення Державного стандарту освіти в інтегрованому природознавчому курсі. 

Теоретичний аналіз проблеми вивчення інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі. 

Методологічні основи формування цілісності знань учнів про природу в старшій школі. 

Методичні основи формування інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі. 

Формування змісту природознавчих курсів у старшій школі. Цілісність знань про природу – 

основна якість природничо-наукової освіти учнів старшої школи. 
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