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Перед вітчизняними закладами вищої освіти поставлено завдання
підготувати майбутніх учителів початкової школи до реалізації у подальшій
професійній діяльності нового змісту освіти, заснованого на формуванні
ключових і предметних компетентностей (Закон України «Про загальну
середню освіту» (2014), Державний стандарт початкової загальної освіти»
(2016), Концепція Нової української школи (2017), Закон України «Про
освіту» (2017). Формування двох із десяти визначених Концепцією Нової
української школи ключових компетентностей – «Компетентності в
природничих науках і технологіях» та «Екологічна грамотність і здорове
життя» – є одним із завдань навчання природознавства в початковій школі.
Перехід початкової освіти від знаннєвої парадигми до компетентнісної
потребує цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів початкової школи
до

формування

у

молодших

школярів

предметної

природознавчої

компетентності. Професійна підготовка вчителя становила й продовжує
становити інтерес багатьох дослідників, якi зосереджують увагу на таких
питаннях:

психологічні

основи

професійного

становлення

вчителя

(О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); формування педагогічної майстерності
(І. Зязюн, Л. Кондрашова, В. Семиченко); професійна компетентність
учителів (Н. Бібік, І. Зимняя, О. Овчарук, О. Пометун, Л. Хоружа,
А. Хуторський);

готовність

до

педагогічної

діяльності

(А. Алексюк,

В. Бондар, М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, С. Сисоєва, О. Ярошенко).
Теоретико-методичні засади професійно-педагогічної підготовки вчителів
початкової

школи

розглядаються

в

дослідженнях

О.

Дубасенюк,

С. Мартиненко, О. Матвієнко, О. Пєхоти, Г. Тарасенко, Л. Хомич,
І. Шапошнікової та ін.
Теоретичні і методологічні засади професійної підготовки майбутнього
вчителя початкової школи висвітлено у працях зарубіжних вчених М. Грін,
М. Самервіль, М. Гембер, М. Фуллан, К. Брод, М. Аванс та інших.
У Державному стандарті початкової загальної освіти зміст поняття
«предметна компетентність» вживається у такому значенні: «це освоєний
учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета
діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і
застосуванням» [1, с. 2].
Серед предметних компетентностей природознавча є основоположною,
якою

має

оволодіти

молодший

школяр

в

результаті

вивчення

природознавства. Для нас найбільш доцільним є тлумачення предметної
природознавчої компетентності у Державному стандарті початкової загальної
освіти, яке визначається як «особистісне утворення, що характеризує
здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі
практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами
природи у сфері відносин «людина – природа» [1, с. 2].
Відповідно
«Природознавство»

до
для

Стандарту
1-4

і

класів,

програми

освітньої

природознавчу

галузі

компетентність

утворюють такі структурні складники: ціннісний, когнітивний (знаннєвий),
діяльнісний.
Ціннісний складник предметної природознавчої компетентності учнів –
це система цінностей молодших школярів у сфері відносин «людинаприрода» та природоохоронної практики; когнітивний (знаннєвий) складник
становлять предметні знання (знання з природознавства є міцними і
функціональними,

якщо

вони

приведені

у

відповідну

систему

та

характеризуються цілісністю); знаннєвий складник повинен відповідати
Державному стандарту початкової загальної освіти, сучасному стану

розвитку наук про природу, інтеграції пропедевтичних знань з біології,
географії, фізики, астрономії, хімії та екології, можливостям реалізації
міжпредметних зв’язків у початковій школі [2].
Формування предметної природознавчої компетентності здійснюється
на уроках, в позаурочній та позакласній діяльності з урахуванням специфіки
навчального предмета і вимагає певних умов: природне розвивальне
середовище; спілкування дітей з об’єктами природи; активна діяльність дітей
у природі, яка повинна поєднуватися із спостереженнями, дослідженнями,
практичними роботами, природоохоронною діяльністю [2].
Одним з компонентів вдалого навчання дітей є застосування вчителем
нестандартних завдань та проведення нестандартних уроків.
Стандартні уроки відіграли значну позитивну роль у навчанні
школярів. Проте вже в середині 70-х років минулого століття з'явилась
тенденція до зниження інтересу дітей до класних занять. На практиці це
реалізувалося появою нестандартних уроків, головною метою яких є
пробудження інтересу школярів до навчальної праці. Такі уроки не
вкладаються у рамки виробленого і сформованого дидактикою. Вчитель не
дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів
роботи [3, с. 5].
Відомий педагог І. П. Підласий говорить, що "нестандартний урок - це
імпровізоване учбове заняття, яке має нетрадиційну (невстановлену)
структуру". Структура уроку – це сукупність, послідовність і зв'язок
елементів, з яких він складається. Якщо нестандартний урок не матиме
певної структури, то навчальний процес буде стихійним. В той же час
структура повинна бути гнучкою, динамічною, яка відповідає меті, змісту
уроку, віку і рівню розвитку учнів, методам і прийомам роботи [4, с. 192193].
Аналіз робіт науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, Т.
Гусак, О. Кузьменко, Е. Печерська, О. Савченко. Н. Стяглик, Г. Тарасенко, В.
Шпак), методистів (В. Авер'янова, В. Заворотнюк, Г. Лисенко, Л. Лухтай, Н.
Токар), ознайомлення з досвідом роботи педагогів-практиків (І. Волкова, І.
Гуревич, Т. Пасічник, П. Пашаніна, Л. Пензар, О. Полєвікова, Л. Тумакова, Т.

Шафрай та багато інших) дали змогу Чекіной О. Ю. зробити висновки про те,
що форми уроків, які застосовуються в сучасній початковій школі, можна
згрупувати наступним чином:


бінарні уроки;



віршовані (римовані) уроки;



інтегровані (міжпредметні) уроки;



уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок-засідання, урок-

круглий стіл, урок-практикум, урок-семінар, урок-суд, урок-телеміст);


уроки-дослідження (урок-знайомство, урок-панорама ідей, урок-

пошук, урок-самопізнання, урок "Що? Де? Коли?");


уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, урок-інтерв'ю,

урок-екзамен, урок-ерудит, урок-композиція, урок-концерт);


уроки-змагання (урок-вікторина, урок-КВК – конкурс веселих та

кмітливих, урок-конкурс, урок-мозкова атака, урок-турнір);


уроки-мандрівки (урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож);



уроки-сюжетні

замальовки

(урок-казка,

урок-ранок,

урок-

спектакль) [5].
Волкова Н. П. поділяє нестандартні уроки за структурою, способом
проведення та особливостями на:


уроки

змістової

спрямованості

(уроки-семінари,

уроки-

конференції, уроки-лекції, уроки-контрольні роботи);


уроки міжпредметні;



уроки змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри,

уроки-вікторини, уроки-конкурси);


уроки-

уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки,
екзамени,

уроки-консультації,

уроки-взаємонавчання,

уроки-

консиліуми);


уроки комунікативної спрямованості (уроки-діалоги, уроки-

роздуми, уроки-диспути, уроки-репортажі);


уроки театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно-

уроки, дидактичний театр);



уроки подорожування, дослідження (уроки-пошуки, уроки-

розвідки, уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожування,
уроки-експедиційні дослідження, уроки-наукові дослідження);


уроки з різновіковим складом учнів;



уроки

ділової,

рольової

гри

(уроки-суди,

уроки-захисти

дисертацій, уроки" Слідство ведуть знавці", уроки-імпровізації, урокиімітації);


уроки-психотренінги;



уроки

на

інтегративній

основі

(уроки-комплекси,

уроки-

панорама) [6, c. 333-335].
Як бачимо, аналіз наявних нетрадиційних форм проведення уроків,
надає вчителю достатньо засобів для проведення цікавих, доречних та
продуктивних занять, результатом яких стануть гарні знання, практичні
навички з усіх предметів початкової школи.
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