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Передмова 
 

Серед великого переліку проблем, якими характеризується розвиток людства ХХ 
століття, у всьому світі в цілому, так і в Україні зокрема, чинне місце посідає екологічна. 
Стихійна, непродумана, непередбачувана, неконтрольована діяльність людини призвела 
до глобальної екологічної кризи, що загрожує існуванню планети і всієї людської 

цивілізації. Швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу, масові знищення лісів, 
будівництво заводів-гігантів, атомних і гідроелектростанцій негативно вплинуло на 
екологічний стан планети, що в свою чергу позначилося на стані здоров’я населення. 

Причиною виникнення екологічної кризи на планеті стало неправильне 
усвідомлення людиною свого призначення і місця на Землі. Вся діяльність людини 
зводилася до задоволення власних прагматичних потреб і бажань, а природа сприймалася 
як “бездонний сосуд”, з якого можна брати безкінечну кількість багатств та ресурсів. Свій 
розум людина почала використовувати для боротьби з навколишнім середовищем.  

Тому, із щорічним погіршенням природного навколишнього середовища і 
загострення екологічної кризи людство все частіше починає усвідомлювати вплив власної 
діяльності і намагається знайти шляхи виходу з цього становища. 

Запровадження нових технологій виробництва, зменшення отруйних викидів в 
атмосферу та безвідходних способів виробництва виявилося недостатнім для подолання 
екологічної кризи. У зв’язку з цим на Міжнародному форумі ХХ ст. у Ріо-де-Жанейро 
(1992 р.) було наголошено на необхідності екологічної освіти та виховання на всіх рівнях з 
метою формування у населення екологічної свідомості, екологічної культури, навичок та 

поведінки, необхідних для збереження навколишнього середовища.  
З метою подолання екологічної кризи в шкільні програми вводяться предмети 

екологічного змісту, привчають підростаюче покоління поважати природу, не втручатися 
в природні процеси, любити навколишній світ, бережно ставитися до його багатств. Але 
не дивлячись на це, рівень екологічної культури залишається вкрай низьким, бо зміст 
шкільних навчальних предметів спрямований на інформативність учнів про окремі 
проблеми навколишнього середовища. 

Також, існують певні проблеми у підготовці майбутніх учителів біології до 

позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи.  
Для підготовки майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-

натуралістичної роботи у навчальних планах природничих спеціальностей передбачено 
дисципліни "Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних натуралістів" та 
"Методика проведення позакласної роботи та факультативних занять з біології", однак не 
зважаючи на це студенти, після закінчення навчального закладу не в змозі організувати на 
місцях, у школах, позакласну роботу з учнями. Їм не вистачає знань і умінь з проведення 
природоохоронної діяльності, постановки дослідів у природі, а також знань структури, 
змісту, завдань позакласної роботи еколого-натуралістичного спрямування. 

Тому, нами було розроблено факультатив «Підготовка майбутнього учителя 
біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи» під час 
вивчення якого студенти розглядають питання становлення еколого-натуралістичної 
роботи в Україні й за кордоном, форми та методи здійснення цього виду роботи, методику 
організації позакласної еколого-натуралістичної роботи серед учнів. 

З метою проведення практичних занять ми розробили робочий зошит до 
структури якого увійшли питання теоретичного і практичного характеру, тестові завдання 
та кросворди. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. 

 

ТЕМА: Форми та методи здійснення еколого-

натуралістичної роботи молоді. Методики діагностики 

еколого-натуралістичних здібностей, інтересів учнів 

основної школи 

 

МЕТА: Ознайомитись із особливостями класифікаціями методів навчання. 

Розглянути форми та засоби здійснення еколого-натуралістичної роботи молоді.  

ОБЛАДНАНННЯ: Роздатковий матеріал, словники, тестові завдання, кросворди. 

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: Метод навчання, прийом навчання, класифікація 

методів, словесні, наочні, практичні методи, індуктивні, дедуктивні, традуктивні, 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково 

пошукові, дослідницькі методи, методи стимулювання і мотивації, контролю і 
самоконтролю, вибір методу, засіб навчання, індивідуальне навчання, 

індивідуально-групове навчання, екскурсія, факультатив, технологія, інновація, 

інноваційні технології, мультимедіа, мультимедійна технологія. 
 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН: 

Знати: 1. Що таке методи навчання. 

2. Класифікації методів навчання. 

3. Форми навчання здійснення еколого-натуралістичної роботи молоді. 

4. Класифікацію засобів навчання. 

Вміти: 1. Характеризувати різні групи методів еколого-натуралістичної  

роботи. 

2. Здійснювати вибір методів навчання. 

3. Поєднувати найбільш ефективні форми та види навчання для 

формування в учнів практичних еколого-натуралістичних умінь і 

навичок. 
 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 

1. Перевірка засвоєння студентами основних теоретичних 

положень із теми заняття: 

1. Що таке методи навчання? 
2. Як класифікувати методи навчання. 

3. Які форми навчання здійснення еколого-натуралістичної роботи молоді. 

4. Засоби навчання для організації еколого-натуралістичної роботи. 
2. Практична частина: 

1. Ознайомитись із основними класифікаціями методів навчання. 

2. Запропонуйте поєднання найбільш ефективних методів навчання для 

формування в учнів практичних еколого-натуралістичних умінь і 

навичок (на пришкільній навчально-дослідній ділянці, куточку живої 

природи, екологічній стежці і т.д.), охарактеризуйте їх. 
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3. Запропонуйте поєднання найбільш ефективних форм навчання для 

формування в учнів практичних еколого-натуралістичних умінь і 

навичок, охарактеризуйте їх. 

4. Ознайомитися з тестовими методиками Мак Кензі, Айзенка, Голанда, 

Гарднера та ін. 

5. Ознайомитися з методиками «Натуралофіл», «Езоп». 

6. Оцінити рівень сформованості мотивації студентів до позакласної 

еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи (методика 

Р.В. Овчарової, професійної діяльності (методика К. Замфир у 
модифікації А.О. Реана). Задоволеності професією (методика В. Ядового 

у модифікації Н.В Кузьміної. А.О. Реана).  

7. Заповнити таблицю «Класифікація методів навчання». 

 

№ Основні групи методів навчання 
Основні підгрупи 

методів навчання 

Окремі методи 

навчання 

1.    

2.    

3.    

 
5. Заповнити таблицю «Форми проведення натуралістичних занять у 

природі». 

 

Спрямованість 
діяльності 

Форми занять 

Традиційні Нетрадиційні 

Колективні Індивідуальні Колективні Індивідуальні 

     

 
3. Підведення підсумків заняття. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ: 

1. Які ви знаєте класифікації методів навчання? 

2. Які загальні функції виконують методи навчання? 

3. Як здійснюється вибір методів начання? 

4. Чому неможливо знайти універсальний метод навчання, який можна 

було б використовувати в різних умовах і ситуаціях? 

5. Чому в навчальних програмах і підручниках немає конкретних 

рекомендацій про те, які саме методи навчання необхідно 
використовувати? 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
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ХІД РОБОТИ: 

Завдання 1. Запропонуйте поєднання найбільш ефективних методів 

навчання для формування в учнів практичних еколого-натуралістичних умінь і 

навичок (на пришкільній навчально-дослідній ділянці, куточку живої природи, 

екологічній стежці і т.д.), охарактеризуйте їх. 

Завдання 2. Запропонуйте поєднання найбільш ефективних форм 
навчання для формування в учнів практичних еколого-натуралістичних умінь і 

навичок, охарактеризуйте їх. 

Завдання 3. Ознайомитися з тестовими методиками Мак Кензі, Айзенка, 

Голанда, Гарднера та ін. 

Завдання 4. Ознайомитися з методиками «Натуралофіл», «Езоп». 

Завдання 5. Оцінити рівень сформованості мотивації студентів до 

позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи 

(методика Р.В. Овчарової, професійної діяльності (методика К. Замфир у 

модифікації А.О. Реана). Задоволеності професією (методика В. Ядового 

у модифікації Н.В Кузьміної. А.О. Реана).  

 

Завдання 6. Виконати тестові завдання. 
1. За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації методи навчання 

поділяються на: 
а) словесні та наочні; 
б) наочні та практичні; 
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в) а і б. 
2. До наочних методів навчання належать: 

а) бесіда; 
б) ілюстрування та демонстрування; 
в) бесіда та ілюстрування; 
в) бесіда та ілюстрування; 

3. Метод спрямований на відтворення учнем способів діяльності за визначеним 
вчителем алгоритмом і використовується для формування умінь і навичок: 

а) пояснювально-ілюстративний; 
б) репродуктивний; 

в) проблемно-пошуковий; 
4. Спеціально-створена ситуація з якої учням запропоновано знайти вихід це: 

а) дидактична гра; 
б) бесіда; 
в) дослідницька робота; 

5. Як називається метод навчання, який передбачає показ і сприймання предметів, 
процесів і явищ за допомогою плакатів, карт, фотографій, репродукцій: 

а) демонстрування; 
б) відео метод; 

в) ілюстрування 
6. Яка бесіда передбачає точне відтворення матеріалу? 

а) репродуктивна; 
б) катехізична; 
в) евристична. 

7. Метод навчання – це … 
а) спосіб відтворення знань, отриманих у процесі навчання; 
б) спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети; 

в) спосіб проведення уроку. 
8. За характером навчальної діяльності учнів вправи поділяють на: 

а) усні, графічні, технічні; 
б) письмові, графічні, технічні; 
в) усні, письмові, графічні, технічні.  

9. Що необхідно розуміти під методом навчання? Із пропонованих відповідей 
оберіть правильну, обґрунтувати помилковість або неповноту інших. 
А. Метод навчання – це не що інше, як шлях руху від учителя до учня з метою 

передачі знань останньому. 
Б.Під методом навчання варто розуміти такі вихідні положення, які 
визначають організацію навчального процесу. 
В. метод навчання є тією логічною категорією, яка вказує на шлях організації 
пізнавальної діяльності учнів. 
Г. правильної відповіді немає. 

Завдання 7. Розв’язати кросворд. 
1. Тривале цілеспрямоване сприйняття об’єктів з фіксацією змін, які в них 

відбуваються. 
2. Практичний метод навчання. 

3. Спонукання, причина, що вимагає дій, вчинків. 
4. Метод навчання, основне завдання якого – розкрити причинно-наслідкові зв’язки 

і закономірності. 
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5. Метод навчання, який 

полягає у наочно-чуттєвому 
ознайомленні учнів з 
явищами, процесами, 
об’єктами в їх природному 
вигляді. 

6. Форма організації навчання, 
що переважно складається з 
підготовлених учнями 

доповідей. 
7. Метод, який передбачає рух 

від окремого до загального 
через порівняння з ознаками 
подібності чи відмінності 
(традуктивний) 

8. Словесний питально-
відповідний метод навчання. 

9. Метод спрямований на 

віддтворення учнями 
способів діяльності за 
визначеним учителем 
алгоритмом і 
використовується для 
формування умінь і навичок. 

10. Автор класифікації методів 
навчання в основу якої 

покладено комплексний 
діяльнісно-процесуальний 

підхід. 
11. Метод навчання, який передбачає ознайомлення зі способами виконання завдань, 

інструментами, матеріалами, технікою безпеки, показ трудових операцій та 
організацію робочого місця. 
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