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Спостереження як метод пізнання природи 

у процесі проведення екскурсій у курсі «Я досліджую світ» 

Трофімова Вікторія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Старікова 

 

Спостереження як метод пізнання цілісної картини навколишньої 

дійсності відіграє провідну роль у формуванні правильних початкових уявлень 

і понять молодших школярів, на основі яких робляться більш складні 

теоретичні побудови. Ведення спостережень за об’єктами, процесами та 

явищами природи має великий вплив на формування різних здібностей 

школярів, їх розвиток і становлення як особистості. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що питаннями 

організації спостережень під час проведення екскурсій у природу займалися 

такі дослідники як Л. Бахарєва, Т. Богданець, Л. Боровська, В. Герасимов, 

О. Прохорова, Н. Смолянюк, В. Тарасов, А. Холомкіна та інші. 

У процесі спостережень формується дуже важлива якість особистості – 

вміння спостерігати, тобто вміння помічати в предметах і явищах істотне, часто 

малопомітне, що не виділяється з навколишнього світу. Формування 

спостережливості у учнів початкової школи відбувається не тільки в межах 

вивчення природи. Теоретично формувати спостережливість прекрасно можна 

на уроках математики, української мови, малювання, технології, але пріоритет 

належить все ж урокам курсу «Я досліджую світ». Тут все припускає розвитку 

спостережливості – екскурсії в природу, спостереження у неживій і живій 

природі, досліди з визначення властивостей будь-яких об’єктів і явищ. 

Але на практиці бачимо, що вчителі не завжди приділяють належної 

уваги з формування вміння спостерігати у дітей. У них часом немає умов для 

спостережень у природі у зв’язку із завантаженістю, іноді часу на проведення 

постійних спостережень. Це вказує на те, що необхідно розробити поетапну 

цілеспрямовану роботу учнів у ході природничих екскурсій, що спонукала б до 

розумової діяльності та спеціально навчала прийомам спостереження об’єктів, 

щоб затримати на деякий час увагу, повніше відобразити їх образ. Для цього 

пропонуємо застосовувати такі методики: опис реального об’єкта; знаходження 

деталей, яких бракувало на двох малюнках; визначення тварин за контурами; у 

процесі спостереження під час екскурсій пропонувати питання: що це за 

об’єкт? де зустрічається у природі? з ким пов’язаний у природі? що відчув при 

зустрічі з ним? чи потребує допомоги людини? 

Таким чином, екскурсії з курсу «Я досліджую світ» надають молодшим 

школярам самостійність у спостереженні об’єктів природи, стимулюють їхню 

розумову і творчу пізнавальну діяльність при виконанні навчальних завдань, 

мають значення для розвитку естетичних почуттів, оскільки екскурсії 

привертають їхню увагу до краси рідної природи, багатства фарб, звуків, краси 

форм та ароматів.  

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні особливостей 

формування спостережливості, уважності молодших школярів, визначенню 

показників рівня сформованості вміння спостерігати. 


