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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ  
ПРИРОДОЗНАВСТВА І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ  

З 1944-45 навчального року природознавство як самостійний предмет 
вивчалося лише у 4 класі. Певне місце у програмі відводилося роботі учнів на 
шкільній ділянці, в кутку живої природи, виконанню літніх завдань. На 
допомогу вчителям початкових класів виходять посібники щодо організації 
позакласної роботи з природознавства. Значну роль у розвитку методики 
природознавства в даний період відіграли праці С.А.Павловича, 
О.О.Половинкіна, О.А.Перротте, К.А.Сонгайло, К.П.Ягодовського та інших 
учених-методистів. 

К.П.Ягодовський написав ряд праць з методики природознавства, які 
знайшли широке застосування у школі: “Питання загальної методики 
природознавства”, “Уроки з природознавства в початковій школі”, 
“Практичні заняття з природознавства в початковій школі”, “Як викладати 
природознавство в початковій школі”, а також брав активну участь у 
розробці нових програм з природознавства для початкової школи. Відомий 
методист пропонує ввести викладання природознавства в 1-3 класах 
чотирирічної початкової школи, бо на уроках мови і читання його замінили 
словами про природу. В результаті в учнів було виявлено багато слів – 
“пустушок”, значення яких вони не знають, або неправильно розуміють. 
Видано ряд книг, в яких автор пропонує методичні вказівки класоводу про 
те, як зробити викладання природознавства конкретним і наочним. Він 
наголошує на тому, щоб учні сприймали об’єкт, що вивчається, різними 
органами чуття: уважно оглянули, помацали; якщо даний об’єкт видає якісь 
звуки, – послухали; якщо він видає запах, – понюхали тощо” [6, 6]. 

Ми поділяємо думку К.П.Ягодовського, який вважав, що знання про 
природу дитина повинна одержувати під керівництвом учителя, 
спостерігаючи за природою. “Учні повинні пізнати самі елементарні поняття, 
у них треба виробити навички простих узагальнень. Суть методики полягає у 
керуванні роботою думки учнів, у розвитку розуміння ними виучуваного 
матеріалу. Тільки тоді здобувають учні глибоко усвідомлені і тривкі знання, 
які є основою світогляду” [7, 4]. Цей фундамент необхідний для оволодіння 
курсами природничих дисциплін у старших класах. 

Даючи високу оцінку працям К.П.Ягодовського, варто разом з тим, 
вказати на прогалини в його роботі: зробивши центром уваги питання про 
утворення понять, він недостатньо розкрив суть цієї форми відображення 
дійсності, не дав класифікації природознавчих понять, які вивчаються в 
школі, не обґрунтував критеріїв добору наукових понять для шкільного 
викладання. Незважаючи на зазначені недоліки, роботи К.П.Ягодовського 
сприяли становленню й розвитку шкільного природознавства в радянський 
період. 

Значний вклад у розробку методики проведення предметних уроків із 



широким використанням наочних засобів навчання вносить видатний 
методист П.О. Завітаєв. Він розробляє методичні рекомендації, посібники 
для вчителів початкових класів з проблеми організації і проведення 
спостережень за предметами і явищами неживої і живої природи молодшими 
школярами. Його розробки предметних та уроків-екскурсій сприяють 
розвиткові спостережливості та утворенню у дітей чітких конкретних 
уявлень про предмети і явища природи, про зв’язки, зміни, що існують у 
довкіллі. Значну увагу вчений приділяє вихованню у дітей любові та 
бережливого ставлення до навколишнього під час проведення екскурсій у 
природу; урокам сільськогосподарської праці на пришкільній ділянці, де учні 
набувають умінь і навичок по вирощуванню рослин. Ряд своїх праць він 
присвячує питанням методики формування у молодших школярів 
природничих уявлень і понять [1, 15-16]. 

Методист з природознавства у початкових класах О.О.Перротте у своїй 
книзі “Опыт работы по изучению природы в третьем классе начальной 
школы” відстоює таку позицію, що природничі знання учні в початкових 
класах мають одержувати головним чином на екскурсіях, шляхом 
спостережень, на предметних уроках. Її позиції перегукуються із думками 
К.П.Ягодовського. Досвід свій та інших учителів вона узагальнює у працях: 
“З досвіду викладання природознавства у початковій школі”, “Досвід 
викладання курсу неживої природи у початковій школі”, “Досвід роботи по 
вивченню природи в 3 класі початкової школи”, “Екскурсії з 
природознавства у початковій школі” та ін. Велике значення вона надає 
наочним посібникам з природознавства. Нею створюються колекції: 
“Вапняки”, “Сіль”, “Торф” і методичні рекомендації до них. 

Значну увагу використанню різноманітних наочних посібників, в тому 
числі й навчального кіно, на уроках природознавства приділяє С.А.Павлович. 
Його основні праці: “Практика викладання природознавства у початковій 
школі”, “Про систему наочності у шкільному природознавстві”, “Кабінет 
природознавства”, “Учебное кино на уроках естествознания”, “Как 
преподавать начальные знання о неживой природе” та ін. свідчать про те, що 
відомий методист вважав наочність викладання одним із головних принципів 
роботи вчителя на уроках природознавства. 

О.О.Половинкін присвячує свої основні праці питанням методики 
викладання географії у школі. В методиці викладання географії для учителів 
3-4 класів ретельно , розробляє методи активізації мислення учнів при 
вивченні географічного матеріалу, розкриває необхідність проведення 
екскурсій у природу для ознайомлення школярів з навколишнім  
середовищем, звертає увагу на роботу з планом і картою, на застосування 
педагогічного малюнка, вказує на необхідність використання наочних 
посібників. 

У галузі змісту і методики викладання географії у початкових класах 
працює К.А.Сонгайло. Тривалий час у 3-4 класах діяли складені ним 
програми з географії. Автор різних наочних посібників з географічних тем 3-
4 класів К.А.Сонгайло розкриває зміст і методику проведення практичних 



робіт на місцевості і екскурсій у природу. Він пропагує обов’язковість 
проведення систематичних спостережень і їх узагальнення [1, с. 15]. На 
допомогу вчителям початкових класів він пише “Книгу для читання з 
географії”, “Хрестоматію з географії для початкової школи”, а також 
посібник “Елементи географії на краєзнавчій основі”. 

Вказівки про роботу на навчально-дослідній ділянці дають у книгах 
В.Ф.Шалаев “Пришкольный участок в начальной школе” та П.А.Завітаєв 
“Учебно-опытный участок 1-4 классов”. 

У 1961-62 навчальному році вийшли нові програми з природознавства 
для 4-го класу, завдання яких полягало в тому, щоб на основі здобутих 
раніше знань сформувати в учнів цілісне уявлення про природу, природні 
багатства рідного краю всієї Вітчизни, показати зв’язки, що існують у 
природі. 

У зв’язку з переходом на трирічний термін навчання, в основу якого 
було покладено ідею розвивального навчання, у 1968 році розробляються 
нові програми початкової школи, в тому числі й з природознавства. Розвитку 
методики викладання природознавства як науки в 60-80-ті роки сприяють 
видатні методисти цього часу М.Н.Скаткін, Л.Ф.Мельчаков, З.А.Клєпініна, 
В.Ф.Гетьман та ін. 

Значний вклад у розвиток методики природознавства вносить методист 
з природознавства у початкових класах М.М.Скаткін. Він є автором програм, 
підручників з природознавства для 3-4 класів (“Нежива природа”, “Книга для 
читання з природознавства”, “Природознавство” та ін.). Велику увагу вчений 
приділяє розвитку інтересу: “Успіх у навчанні багато в чому залежить від 
того, як учні ставляться до навчальної діяльності. Чим більше вони захоплені 
нею, тим продуктивніша їх праця” [2, 3]. Його книга “Позакласна робота з 
природознавства у початковій школі” надає значну допомогу класоводу у 
плануванні та методиці проведення різних виховних позакласних заходів з 
природознавства. У розвитку методики викладання природознавства 
неабияке місце відводиться виходу в світ книг М.М.Скаткіна “Методика 
викладання природознавства у початковій школі”, “Совершенствование 
процесса обучения” та ін. 

Крім них, на допомогу класоводам видається кілька методичних 
посібників іншими авторами — В.Ф.Гетьманом, З.О.Клепініною, 
Л.Ф.Мельчаковим, В.А.Онищуком та ін. Зокрема, методичним посібником 
для вчителів початкових класів є книга В.Ф. Гетьмана “Екскурсії з 
природознавства в 2 і 3 класах”, в якій автор зупиняється на навчально-
виховному значенні, плануванні, методиці підготовки і проведення 
екскурсій, організації самостійної роботи учнів, дає поради, як оформити 
зібраний матеріал. 

Значна увага приділяється методичній підготовці класоводів, яка 
відбувається у педучилищах. З 1956 року почалася підготовка вчителів 
початкових класів і у вищих педагогічних навчальних закладах – на 
педагогічних факультетах педінститутів. На допомогу студентам середніх та 
вищих навчальних закладів – майбутнім учителям початкової ланки – видано 



ряд методичних посібників: В.П.Горощенко Л.Ф.Мельчаков, І.О.Степанов 
“Основи природознавства”, В.П.Горощенко, І.О.Степанов “Методика 
викладання природознавства”, Ф.С.Кисельов “Методика викладання 
природознавства у початкових класах”. 

Оригінальне розглянуто проблеми організації навчально-виховного 
процесу з учнями молодшого шкільного віку видатним радянським 
педагогом В.О.Сухомлинським. Помітне місце він відводить спілкуванню 
дітей із природою. “Нехай дитина відчує красу й захоплення нею, нехай в її 
серці й пам’яті назавжди збережуться образи, в яких відтворюється 
Батьківщина” [4, 38]. Свої заняття серед природи педагог назвав “уроками 
мислення”, які він вважав ефективним засобом розвитку мовлення дітей. 

В.О.Сухомлинський відмічає і значний виховний вплив уроків 
мислення на дитину. “Виховний смисл уроків мислення полягає предусім у 
постійному і невпинному застосуванні знань”[3, с.430]. Під керівництвом 
В.О.Сухомлинського діти розмірковують над причинами і наслідками явищ 
природи, порівнюють якості й ознаки предметів, встановлюють наявні 
природі взаємозв’язки. Природу В.О.Сухомлинський розглядає не тільки як 
об’єкт пізнання, сферу активної діяльності вихованців, а й частину їх буття, 
взаємовідносини всього ладу життя. 

У книзі “Праця і моральне виховання” педагог велике значення у 
вихованні дитини приділяє сільськогосподарській праці молодших школярів 
сільської місцевості. Він дійшов висновку, що природа сама собою не 
виховує, що виховує тільки активна взаємодія людини з природою. Цей 
висновок став основним принципом в організації праці учнів Павлиської 
середньої школи “Ми не уявляємо собі повноцінного виховання без того, 
щоб кожний наш вихованець за роки навчання в школі не перетворив кілька 
десятків квадратних метрів мертвої глини, мертвого пустиря в родючу 
землю!” [5, 549]. 

Педагогічні і літературні праці В.О.Сухомлинського та учительський 
досвід значно вплинули на практичну діяльність школи, збагатили педагогіку 
України новими положеннями і думками. 

Отже, в період, що характеризується, на арену виходять відомі 
методисти-природодослідники, які намагались підняти викладання 
природознавства на належний рівень. Проте упродовж тривалого часу 
природознавство у початковій ланці вивчалось тільки в 4-му класі. У 1-3 
класах природознавство як навчальний предмет замінялося словами про 
природу, тобто на уроках мови та інших здійснювалося пояснювальне 
читання статей природничого змісту без екскурсій, предметних бесід, 
спостережень тощо. Лише у 1968 році природознавство як навчальний 
предмет було введено у 2, 3 класи, а з 1986 року ця дисципліна викладається 
в усіх класах початкової ланки з чотирирічним терміном навчання. 
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