
Назва: ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ

1. Ідентифікація
Кількість кредитів відповідних ECTS: 3
Загальна кількість годин: 90 год.
Тижневих годин: ІІ семестр – 2 год.

Характеристика навчального курсу
Дисципліна вільного вибору
Курс: ІV
Семестр: VІІІ
Лекції: 10
Практичні заняття: 20
Самостійна робота: 60
Вид контролю: залік

2. Мета курсу: теоретична та методична підготовка майбутніх фахівців
до  розвивальної  та  навчально-виховної  роботі  з  дітьми  дошкільного  віку;
уточнення, систематизація та поглиблення знань, умінь, навичок студентів в
організації роботи з ознайомлення дошкільників із суспільним довкіллям.

3. Опис курсу.
Кредит 1. Науково-методичні засади ознайомлення дітей із

суспільним довкіллям
Тема  1.  Методологічні  засади  методики  ознайомлення  дітей  із

суспільним довкіллям
Предмет  і  завдання  методики  ознайомлення  дітей  з  довкіллям.

Методологічні, психологічні, природничі, лінгводидактичні засади методики
ознайомлення  з  довкіллям.  Провідні  принципи  ознайомлення  дітей  з
явищами  оточуючого світу.  Сучасні  наукові  дослідження актуальних про-
блем  ознайомлення  дошкільників  з  довкіллям.  Методи  наукового
дослідження  процесу  ознайомлення  з  довкіллям  у  закладі  дошкільної
освіти.

Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 
Вплив оточуючого рідномовного середовища на  розвиток особистості

дитини.  Компонентний  аналіз  змістового  матеріалу  для  ознайомлення  з
оточуючим.  

Базовий  компонент  дошкільної  освіти  та  його  характеристика.
Характеристика відповідних розділів варіативних програм виховання дітей у
дошкільних  закладах.  Результати  навчально-виховної  роботи  в  різних
вікових групах.

Тема 3.  Ознайомлення дітей  з  явищами суспільного  життя  як  основа
розвитку ігрової діяльності

Видатні педагоги про гру як засіб соціального виховання ( А. Валлон,
Е.Еріксон,  Я.–А.  Коменський,  Б.  Грінченко,  М.  Монтессорі,  С.  Руссова,
Є. Тихеєва, В. Штерн). Класифікація ігор соціального спрямування. Іграшка
як частина  предметного довкілля.  Значення іграшки у  розвитку дитини,  її
освітня  і  виховна  цінність.  Іграшка,  як  показник  соціально-морального
розвитку  суспільства.  Розвиток  ігрової  творчості,  збагачення  розширення
мотивів  вибору  гри  з  віком  дітей.  Ігри-стратегії.  Характерні  особливості,



етапи  розвитку  будівельно-конструктивних  ігор,  педагогічне  керівництво
розвитком цих ігор.

Дидактична гра як вид ігрової діяльності її місце в ознайомленні дітей
дошкільного віку з суспільним довкіллям. Сенсорний розвиток, формування
пізнавальних інтересів, виховання розумової активності, кмітливості, взаємин
дітей у дидактичний грі. Зміст, структура, види дидактичних ігор і методика
педагогічного керівництва ними у різних вікових групах.

Виховання моральних якостей у дидактичній грі, індивідуальний підхід
до дітей. Компетентність дитини в ігровій діяльності. 

Кредит 2. Методика формування уявлень дітей про навколишнє
суспільне довкілля

 Тема  5.  Форми,  засоби,  методи  і  прийоми  ознайомлення  дітей
дошкільного віку із суспільним довкіллям 

Характеристика методів і прийомів ознайомлення дітей із предметним
довкіллям.  Методи  безпосереднього  та  опосередкованого  ознайомлення  з
явищами довкілля. Особливості ознайомлення дітей з суспільним довкіллям в
різних вікових групах. Карти розумових дій. Методика роботи коректурними
картками  (за  Н.  Гавриш).  Особливості  ознайомлення  дітей  з  художніми
картинами.  Методика  ознайомлення  дітей  дошкільного  віку  з  об’єктами
суспільного життя. Роль спостережень у формуванні реалістичних уявлень і
понять  дітей  про  оточуючий  світ.  Організація  спостережень  дітей  у
предметному довкіллі. Екскурсїі-огляди, розглядання предметів і бесіда про
них, екскурсії за межі дошкільного закладу. Вимоги до проведення екскурсій
для дітей дошкільного віку. 

Тема 6.  Методика  проведення  занять  для ознайомлення із  суспільним
довкіллям дітей дошкільного віку 

Класифікація  занять  для  ознайомлення  з  довкіллям.  Сучасний  стан
дослідження  проблеми.  Методика  проведення  занять  для  ознайомлення
дітей  з  предметами  та  явищами,  уточнення  та  закріплення  знань  про
навколишнє:  тематика,  завдання,  структура  заняття.  Провідні  методи
навчання в різних вікових групах.

Методика  формування  навичок  узагальнення,  класифікації  для
засвоєння  понять  про  загальні  та  суттєві  ознаки  дійсності.  Вимоги  до
занять:  правильний  добір  дидактичного  матеріалу;  ознайомлення  дітей  з
порядком  проведення  зіставлення;  послідовність  у  системі  запитань  для
порівняння предметів; максимальна мовленнєва активність дітей. Структура
занять для ознайомлення з родовими, видовими поняттями.  

Роль  занять  з  ознайомлення  з  навколишнім  у  розвитку  сенсорної  і
мовленнєвої культури дошкільника.

Тема  7.  Методика  ознайомлення  дітей  з  якостями  і  властивостями
предметів

Класифікація занять з ознайомлення дітей з якостями та властивостями
предметів.   Методика  проведення  занять  для ознайомлення з  якостями та
властивостями  предметів,  порівняння,  зіставлення  їх  якостей  і  ознак.
Завдання,  зміст,  структура  заняття,  добір  дидактичного  матеріалу.  Етапи



ознайомлення дітей з якостями та властивостями матеріалів: перетворення
матеріалу в  конкретні  речі;  формування  системи знань про ознаки різних
матеріалів; засвоєння способів обстеження предметів.

Кредит 3.  Діти в соціальному довкіллі
Тема  8.  Основи  громадянського  виховання  як  складова  формування

соціальної компетенції 
Ознайомлення  дітей  з  моральними  категоріями.  Вікові  особливості

ознайомлення дітей з моральними категоріями. Виховання любові до матері.
Ознайомлення дітей з  краєм i  Батьківщиною. Специфіка образних уявлень
дошкільників  про  рідний  край.  Ознайомлення  дітей  з  національними
символами України.  Підготовка та  методика проведення морально-етичних
бесід.  Формування  інформаційної  культури  дошкільників.  Інформаційно-
комунікативні  технології  в  дошкільній  освіті.  Ознайомлення  дітей  з
правилами пожежної безпеки у різних вікових групах. Ознайомлення дітей з
правилами дорожнього руху. 

Тема 9. Праця дорослих як засіб ознайомлення дітей дошкільного віку
із суспільною дійсністю 

Праця  як  складова  побутової  діяльності  дитини.  Роль  праці  в
налагодження взаємостосунків в колективі. Ознайомлення дітей дошкільного
віку  з  працею  дорослих.  Методика  ознайомлення  дітей  з  професіями.
Формування  в  дітей  основ  економічної  культури.  Умови  необхідні  для
формування економічної спрямованості  у дошкільників. Праця як складова
економічної освіти. Проективні технології в організації ознайомлення дітей з
суспільним  довкіллям.  Психолого-педагогічне  проектування  (за
Т. Піроженко). Умови та вимоги що до використання методу проектів. 

Тема 10. Дитинство як педагогічна категорія
Готовність вихователів до реалізації принципів гуманістичної педагогіки.

Багатовекторність  соціуму  у  свідомості  дітей.  Принципи  взаємовідносин
дітей і дорослих у сучасному освітньому просторі. Стосунки з однолітками як
чинник формування уявлень про соціальний і предметний світ.

Тема 11. Методика ознайомлення дітей з явищами суспільного життя
Змістове  наповнення  тематичного  блоку  «предмети  і  явища

суспільного  життя»  для  дітей  дошкільного  віку:  сім'я,  родина,  праця
дорослих, люди праці; Батьківщина, рідний край; суспільні явища і свята.

Виховання  основ  економічної  і  екологічної  культури  дітей  впродовж
ознайомлення з довкіллям.  

Завдання  і  зміст  ознайомлення дітей  з  рідним краєм,  Батьківщиною.
Врахування  культурно-етнографічних  особливостей  і  принципу
відповідності сучасності у роботі з дітьми. Методика ознайомлення дітей з
Батьківщиною, державними символами (герб, прапор, гімн), рідним містом
(селом),  родиною.  Система  методів  і  прийомів  для  ознайомлення,
закріплення, узагальнення, систематизації знань про суспільні явища життя.

Державні  та  всенародні  свята  України,  їх  вплив  на  формування
національної  свідомості  найменших  громадян.  Свята,  ранки,  вечори,
розваги  у  закладі  дошкільної  освіти.  Методика  організації  та  залучення



дітей до святкування у закладі дошкільної освіти: тематика та види роботи,
структура занять у різних вікових групах.

Особливості  використання  народознавчого  матеріалу  в  роботі  з
ознайомлення з явищами суспільного життя дітей дошкільного віку.

Тема  12.  Спільна  робота  закладу  дошкільної  освіти, сім'ї  і  школи
щодо ознайомлення дітей з довкіллям

Взаємозв'язок,  взаємовплив,  взаємодоповнення  та  взаємозбагачення
сімейного і суспільного виховання – провідна умова успішного формування
особистості дитини. Спільна робота закладі дошкільної освіти та сім'ї задля
встановлення єдності впливу на дитину: форми, види, методи роботи. Мета,
завдання, зміст педагогічних контактів з батьками дітей різних вікових груп.

Форми і методи роботи з батьками. Використання наочних засобів для
педагогічної освіти батьків: куток для батьків, тематичні виставки, книжкові
виставки,  папки-пересувки, відкриті заняття. Планування спільної  роботи з
батьками у закладі дошкільної освіти.

Врахування принципів наступності, перспективності, концентричності
у плануванні роботи  закладі дошкільної освіти і 1 класу школи. Завдання і
зміст ознайомлення з навколишнім у 1 класі школи та в закладі дошкільної
освіти.  Робота  з  батьками,  діти  яких  не  відвідують  закладі  дошкільної
освіти. Актуальні  проблеми  і  сучасна  практика  планування  роботи  з
ознайомлення з навколишнім у закладі дошкільної освіти.

4. Завдання курсу.
В результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
- основні поняття курсу: середовище, соціальна дійсність, соціальний

досвід,  суспільне  довкілля,  предметне  довкілля,  мовленнєве  середовище,
соціокультурне середовище тощо; 

- зміст  нормативних  документів,  зокрема  «Базового  компоненту
дошкільної освіти», програм «Дитина», «Впевнений старт», «Я у світі» та ін.;

- теоретичні  основи  та  практичний  досвід  ознайомлення  дітей  із
суспільним довкіллям; 

- наслідки впливу засобів мас-медіа на розвиток світогляду сучасних
дітей і вміти проводити педагогічну роботу з батьками щодо попередження
негативних впливів засобів  масової  інформації  на зміст  ігор та моральний
розвиток дошкільника.

вміти:
- здійснювати  спостереження  за  соціальною  поведінкою  дитини,

виявляючи  різноманітні  її  характеристики  в  процесі  діяльності  та  в
повсякденні;

- складати орієнтовні перспективні  плани роботи по навчанню дітей
поведінки  в  громадських місцях  та  правилам дорожнього  руху  та  іншими
видами виховної роботи;

- використовувати  ефективні  методи  та  прийоми  впливу  на  дітей  з
метою формування у них ціннісного ставлення до однолітків та дорослих,



формування  почуття  відповідальності,  набуття  нею життєвого  соціального
досвіду;

- складати  конспекти  занять  з  ознайомлення  з  довкіллям,
використовуючи сучасні засоби навчання, доступні розумінню віку;

- планувати навчально-виховну роботу з дітьми старшого дошкільного
віку з початкового економічного виховання.

5. Статус у навчальному плані.
Дисципліна вільного вибору із циклу професійних компетентностей

6.  Лектор: доктор  філософії  в  галузі  освіти,  доцент  кафедри
Кардаш І. М.

7.  Форми  і  методи  навчання: Лекційні  та  практичні  заняття  з
використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної
техніки, індивідуальна робота, самостійна робота.

8.  Форми  організації  контролю  знань  та  система  оцінювання.
Поточний  та  підсумковий  контроль  здійснюється  у  вигляді  комп’ютерних
тестів  на  освітньому  просторі  університету.  Для  оцінювання
використовується  національна  чотирьохбальна  шкала:  відмінно,  добре,
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і
підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою викладача.

9. Мова викладання: українська


