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Використання інтерактивних технологій навчання на уроках 

природознавства як педагогічна проблема 

Використання інтерактивних технологій полягає в оптимізації 

навчально-виховного процесу, в забезпеченні його відповідності умовам і 

тенденціям суспільного буття. Упровадження інновацій покликане 

забезпечити підвищення якості навчання й виховання дітей.  

Інноваційний процес за структурою є складним. Часто він не лише 

структурується на послідовні етапи, а й охоплює кілька проблемно-

смислових розгалужень. Кожен етап інноваційного процесу вимагає певної 

організації робіт і застосування відповідних методів. Досягнення очікуваних 

від реалізації інноваційного педагогічного процесу результатів залежить і від 

мотивації виконавців. Це означає, що для виникнення у них зацікавленості в 

досягненні необхідних результатів інноваційної діяльності потрібно створити 

відповідні умови, передбачити колективні, персональні стимули. 

Показником того, наскільки вчитель здатен нетрадиційно, по-новому 

вирішувати актуальні проблеми, що стоять перед сучасною школою, – це 

його готовність до інновацій. 

Новий підхід до характеру і рівня професійної діяльності сучасного 

вчителя пов'язаний з бажанням відійти від стереотипів у навчанні, вихованні 

й розвитку особистості. Він будується на індивідуально-творчій діяльності 

педагога, здатного створити й запровадити нові технології, що ефективно 

реалізують вимоги особистісно-орієнтованого освітнього простору. 



Результатом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, 

авторські програми навчальних курсів, оригінальні виховні ідеї, форми та 

методи навчання і виховання, нестандартні підходи в управлінні. І як 

наслідок цього процесу, – зростання педагогічної майстерності вчителя 

(керівника), рівня його культури, мислення, світогляду. 

Педагогічні інновації, насамперед, мають сприяти розвитку особистості 

учня – формування його світогляду, високої культури, що необхідно для 

досягнення успіху в соціумі. 

Водночас, використання інформаційних технологій потребує нових 

способів організації співпраці вчителя та учнів, зокрема вдосконалення і 

підвищення рівня традиційних методик навчально-виховного процесу. 

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що не має 

традиційної структури. Для таких уроків характерною є інформаційно-

пізнавальна система навчання – оволодіння готовими знаннями, пошук нових 

даних, розкриття внутрішньої сутності явищ. На цьому уроці вчитель може 

організувати діяльність класу так, щоб учні в міру можливості працювали са-

мостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними 

дидактичними матеріалами. 

Крім цього, такі уроки більше подобаються учням, ніж буденні 

навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато 

спільного з ігровою діяльністю дітей. Майже всі прийоми, способи дії 

нестандартних уроків відзначаються ігровим спрямуванням.  

Водночас не слід перетворювати нестандартні уроки в головну форму 

роботи в школі: вони не завжди характеризуються серйозною, вдумливою 

пізнавальною працею учнів, високою результативністю, властива їм і велика 

витрата часу. 

Істотно важливе значення для нестандартного уроку має організаційна 

форма навчання. З цього погляду їх поділяють на такі типи: уроки-змагання; 

театралізовані уроки; уроки громадського огляду знань; уроки-подорож; 



мандрівки; уроки комунікативної спрямованості;уроки "милування 

природою» 

Використання уроку-вікторини в процесі викладання природознавства 

має широкі можливості. Практичне спрямування курсу природознавства, 

його міжпредметні зв'язки, використання знань учнів допомагають учителеві 

в процесі навчання проводити урок-вікторину як повноцінне заняття, що має 

свою мету і виконує поставлені завдання. 

Урок типу КВК – це своєрідна гра-змагання команд веселих і 

кмітливих, що розгортається на уроці. 

Поняття "урок-конференція з природознавства" є звуженим і означає 

те, що учні вивчають на уроці; ті питання і проблеми, які ставить перед ними 

нова тема. 

Головним і найскладнішим завданням учителя на уроці-подорожі є 

створення такої обстановки, за якої учні уявили б себе справжніми 

мандрівниками. Для цього він повинен дібрати і майстерно поєднати 

ілюстративний матеріал, магнітофонні записи, діафільми та представників 

живої природи. 

Уроки милування доцільно пов'язувати з своєрідним станом природи, 

як-от: листопад, перший сніг, відлига, поява райдуги тощо. 

Потрібно забезпечити необхідний рівень рухливості учнів у природі, 

пропонуючи їм різноманітні оцінні та творчі завдання (пластичні 

імпровізації, словотворчість, робота з природним матеріалом), а також деякі 

форми емоційно-естетичного пізнання навколишнього світу (ігри, змагання, 

конкурси). 

Оновлення шкільної освіти в Україні, зокрема її початкової ланки, 

характеризується" інтенсивним розвитком інноваційних процесів. Істотною 

особливістю цієї тенденції початкової освіти є реальна варіативність, пошук 

ефективних технологій навчання, наявність вибору різних навчальних 

програм і підручників.  

 


