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Олена Деркач  
 

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Соціальні перетворення та екологічні катаклізми в Україні докорінно 

змінили орієнтації в галузі освіти. Одним із головних напрямків нової осві-
тньої філософії є спрямування навчально-виховного процесу на розвиток 
творчої, мобільної особистості учня, на розкриття його потенційних мож-
ливостей і здібностей, утвердження загальнолюдських якостей. 

Пріоритетного значення в сучасному житті набуває формування 
природоохоронної компетентності дітей, зокрема молодших школярів, 
оскільки від рівня природоохоронних знань, умінь і навичок останніх за-
лежатиме, як підростаюче покоління опікуватиметься природою, яким бу-
де майбутнє України. 

Зазначимо, що розв’язання цих проблем можливе лише на основі 
широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на 
всебічний розвиток дитини. Одними з основних методичних інновацій є 
інтерактивні методи навчання. 

Оскільки, освіта вимагає динамічності, творчості, взаємодії вчителя 
й учня в начальній діяльності, окреслена проблема – сучасна та актуальна. 
З огляду на це, метою нашої статті є розкриття оптимальних шляхів фор-
мування природоохоронного досвіду молодших школярів засобами інтер-
активних технологій. 

Інтерактивне навчання розглядають як спеціальну форму організації 
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створен-
ня комфортних умов, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інте-
лектуальну спроможність [3, 9]. Як наслідок цього – глибоке засвоєння 
екологічних знань, формування природоохоронних умінь і навичок. 

Підґрунтя інтерактивного навчання в практиці української школи 
було закладено ще в перші десятиріччя XX століття в період реформуван-
ня освіти. Вже в 20-ті роки застосовувались бригадно-лабораторний та 
проектний методи, колективний спосіб навчання, робота в парах змінного 
складу. Значний внесок у розвиток інтерактивних технологій здійснив 
А. Рівін, який запровадив у школі ідеї взаємного навчання. 

Подальша розробка елементів інтерактивного навчання знайшла ві-
дображення в творчості В. Сухомлинського, вчителів-новаторів 70–80 ро-
ків Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, С. Лисенкової, В. Шаталова. 

Вдосконаленням інтерактивної діяльності займаються В. Безпалько, 
В. Дяченко, В. Мельник, О. Пєхота, Л. Пироженко, О. Пометун, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін, О. Філатов, Д. Чернілевський та інші. 

За визначенням О. Пометун, суть інтерактивного навчання полягає в 
співнавчанні, взаємонавчанні (колективному, груповому, навчанні в спів-
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праці), де учні й вчитель є рівнозначними суб’єктами діяльності [2, 46]. 
Зазначимо, що застосування інтерактивних технологій у формуванні 

природоохоронного досвіду молодших школярів вмотивовує їхню діяль-
ність, передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових 
ігор на лоні природи. Спільне вирішення екологічних проблем дітьми, на 
основі аналізу та синтезу сприяє формуванню навичок і вмінь бережливого 
ставлення до навколишнього середовища. Інтерактивні методи у співробі-
тництві, взаємодії розвивають природоохоронні цінності учнів, формують 
їх компетентність, оптимізують навчально-виховний процес. Вони дозво-
ляють молодшим школярам: 

1) ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити 
до засвоєння матеріалу про об’єкти природи; 

2) навчитись формулювати власну думку, доводити свою точку зору 
щодо проведення природоохоронних акцій, поважати альтернативні дум-
ки, аргументувати й дискутувати; 

3) моделювати й розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні си-
туації, збагачуючи таким чином власний пізнавальний і соціальний досвід; 

4) учитись будувати конструктивні взаємини в групі, визначати своє 
місце в ній, уникати конфліктів шляхом їх розв’язання та пошуку компро-
місів, прагнути до діалогу, знаходити спільне вирішення екологічної про-
блеми; 

5) розвивати навички проектної природоохоронної діяльності, само-
стійної творчої роботи; 

6) реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає і тих, хто навча-
ється, сприяючи оздоровленню психологічного клімату та створенню си-
туацій успіху кожного. 

Зазначимо, що останнім часом дослідники проблем організації на-
вчального процесу звернулись до більш глибокого вивчення ролі та функ-
цій учня. Так, англійські автори Г. Єллінгтон і Ф. Персивал визначають те-
хнологію навчання як «більш ретельне подання всіх аспектів побудови си-
туацій навчання, які є найбільш адекватними для досягнення цілей, поста-
влених перед тими, хто навчається». Її роль, вони вбачають, у наданні до-
помоги у всілякому підвищенні ефективності процесу навчання [4]. 

З огляду на це, ефективним засобом формування природоохоронних 
знань, умінь і навичок молодших школярів є використання методів психо-
логічної активізації дитячої творчості, [5] які, за нашими дослідження-
ми, розвивають у дітей впевненість у власних силах і здібностях, вчать за-
стосовувати альтеративні шляхи пошуку екологічної інформації, вихову-
ють незалежність у судженнях і мисленні, бережливе ставлення до навко-
лишнього середовища. 

Оптимальними, на нашу думку, є: 
1. Метод каталогу чи асоціацій – перенесення властивостей з одного 

об’єкта на інший, з метою глибшого усвідомлення екологічних зв’язків. 
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Наприклад: 
– порівняйте «веселе»дерево з «сумним»; 
– перенесіть властивості квітки на дівчинку. 
2. Вправи на емпатію. Діти ставлять себе на місце об’єкта природи, 

передають його думки, почуття, настрій. 
3. Біном фантазії. За допомогою зміни форм слова, прийменників ді-

ти на уроках української мови пов’язують предмети, явища чи їх властиво-
сті з власною природоохоронною діяльністю. 

4. Метод морфологічного аналізу – створення нового об’єкта приро-
ди шляхом поєднання найкращих особливостей, якостей, характеристик 
інших об’єктів навколишнього середовища, визначення його місця та зна-
чення в природі. 

5. Символічна синектика – відображення реального світу різними 
символами та знаками, складання карт природоохоронної діяльності в по-
заурочній роботі. 

6. Метод зіставлення – забезпечує розуміння дітьми важливості 
будь-якого об’єкта природи, його неповторності, винятковості, необхідно-
сті в природі, як людини в суспільстві. 

– Я – людина. 
– А я дерево. 
– У мене є ноги, тулуб, руки. 
– А у мене – коріння, стовбур, гілля. 
– Я мрію про довге та щасливе життя.  
– І я прагну того ж. 
7. Метод мозкового штурму – знаходження якомога більшої кілько-

сті шляхів розв’язання екологічної проблеми. 
8. Метод моделювання – створення учнями моделей природоохо-

ронної діяльності. 
9. Побудова ланцюгів протиріч, знаходження шляхів їх розв’язання. 

Наприклад: 
Добре, що конвалія травнева – лікарська рослина занесена до Черво-

ної книги, росте в лісі, адже є можливість помандрувати лісовими стежка-
ми, щоб її побачити. 

Погано, що не завжди є можливість потрапити на екскурсію до лісу 
у період цвітіння даної рослини. 

Рішення – виростити рослину біля школи, створивши всі необхідні 
умови для її акліматизації. 

У дітей з’являється можливість не лише взяти участь у охороні рос-
лин, а й провести експеримент із збереження генофонду первоцвітів, який 
розрахований на кілька років. 

10.  Метод ідеалізації об’єкта природи – створення оптимальних умов 
в довкіллі для того, щоб природний об’єкт, за яким ведеться спостережен-
ня, отримав ідеальні умови для життя. 
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11.  Метод фантастичної проблеми. «Що було б, якби..?» – плануван-
ня природоперетворювальної діяльності людини в довкіллі. 

Варто зазначити, що процес формування природоохоронного досвіду 
молодших школярів значно оптимізує групова інтерактивна діяльність, яка 
сприяє результативності в засвоєнні екологічних знань, розвитку 
природоохоронних умінь і навичок шляхом активної співпраці дітей, 
об’єднаних спільною метою. 

Виходячи з цього, окреслимо структуру природоохоронної групової 
діяльності молодших школярів «Швидка екологічна допомога» у 
позаурочний час. 

І група – «Екологічна розвідка» 
Завдання групи: 

1) відшукати в межах мікрорайону ліцею об’єкти природи, які 
потребують захисту чи охорони; 

2) створити картотеку «скривджених» дерев, кущів тощо, розробити 
маршрут руху до них; 

3) донести до відома інших груп «термінові телеграми» про 
необхідність надання допомоги природним об’єктам. 

ІІ група – «Екологи – науковці» 
Завдання групи: 

1) знайти якнайбільше шляхів надання допомоги об’єктам природи 
за допомогою інтерактивної вправи «відкритий мікрофон»; 

2) методом «мозкового штурму» обговорити їх доцільність та 
обрати оптимальні. 

3) створити алгоритм-пам’ятку для подальших природоохоронних дій; 
4) підготувати інвентар для надання допомоги. 
ІІІ група – «Природоохоронці – лікарі» 

Завдання групи: 
Отримавши від попередніх груп пам’ятку, маршрут руху та 

необхідний інвентар, надати допомогу зеленим насадженням або тваринам 
(підв’язати зламану гілку, замастити рани, полити квіти, дерева чи кущі, 
знищити бур’яни, розпушити ґрунт, розвісити годівниці, насипати поживу 
для птахів). 

ІV група – «Екологи – експерти» 
Завдання групи: 

1) провести експертизу виконаної роботи; 
2) при необхідності внести корективи у природоохоронну 

діяльність; 
3) створити фотомонтаж «Врятовані об’єкти природи» для журналу 

звітності груп. 
V група «Екологічна агітбригада» 

Завдання групи: 
1) здійснити рейд по класах ліцею з метою пропаганди бережливого 
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ставлення до природи; 
2) презентація фотомонтажу «Врятовані об’єкти природи»; 
3) випуск газет із тематики «Збережемо природу рідного краю»; 
4) залучення дітей інших класів до природоохоронних акцій. 
Групи мають постійний склад, але для збереження інтересу до 

досліджень у природі періодично змінюється вид їхньої діяльності. Таким 
чином, кожна група виконує різну роботу в межах спільного проекту 
«Швидка екологічна допомога», що забезпечує динамічність роботи дітей, 
стимулює їх до пошуку. Це, в свою чергу, сприяє розвитку внутрішньої 
мотивації природоохоронної діяльності. 

Важливе місце в формуванні природоохоронного досвіду молодших 
школярів відводимо використанню дискусій у навчально-виховній діяль-
ності. Дискусію в педагогічній науці розглядають і як метод, і як форму 
організації навчання. Над цим питанням працюють Ю. Чабанський, 
Т. Ільїна, В. Оконь, О. Савченко, С. Смирнов, та інші. 

Ми визначимо дискусію як аналітичний діалог учнів або учнів і 
вчителя з проблеми природоохоронної діяльності, яка має багато різних 
думок. 

Як правило, дискусія розпочинається з питання або твердження, ви-
словленого ким-небудь з учнів або вчителем. У наступному обговоренні 
наводяться аргументи, думки й виражаються різні точки зору. Таким чи-
ном, дискусія за своєю природою є інтерактивною взаємодією, а аналітич-
ний діалог передбачає вислуховування ідей, висловлених співрозмовника-
ми і реагування на них [2, 92–93] 

Дискусії вчать глибокому розумінню екологічних проблем, форму-
ванню природоохоронної позиції учнів, оперуванню аргументами, критич-
ному мисленню, сприяють розвитку власних переконань і поглядів на на-
вколишній світ. У дітей закріплюються навички міжособистісного спілку-
вання, такі, як уміння слухати, співпереживати, переконувати, співпрацю-
вати з іншими членами групи. 

Під час використання дискусій у формуванні природоохоронного до-
свіду молодших школярів ефективними будуть наступні її варіанти та тех-
нології: 

1) «Круглий стіл» – бесіда невеликої групи учнів, члени якої обгово-
рюють поставлене вчителем питання, спілкуючись не тільки між собою, а 
й з аудиторією. 

2) «Петельна» дискусія (засідання експертної групи) – обговорення 
природоохоронних заходів усіма учасниками групи та виклад позиції гру-
пи у вигляді коротких виступів кожного її члена перед усім класом. 

3) Дебати – обговорення, побудоване на основі заздалегідь підготов-
лених і зафіксованих виступів двох протилежних команд, висування аргу-
ментів «за» та «проти», їх доведення. 

4) Концентричні кола – спілкування членів групи з класом шляхом 
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обміну позиціями: група передає дискутування класу та навпаки. 
Використання дискусій у навчально-виховній діяльності сприяє роз-

витку екологічно грамотної особистості молодшого школяра, формуванню 
його природоохоронних знань, умінь та навичок. 

Отже, аналіз шляхів формування природоохоронного досвіду учнів 
початкових класів засвідчує, що застосування інтерактивних технологій 
допомагає відійти від стереотипів у навчанні та вихованні, забезпечує все-
бічний розвиток особистості, здатної до самоосвіти й самореалізації, яка 
вміє критично мислити, відповідально ставиться до природи, бере активну 
участь у природоохоронних проектах, передбачає наслідки поведінки лю-
дини в природі. Все це потребує подальшого теоретичного обґрунтування 
та експериментальної апробації. 
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