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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологічне виховання дітей
дошкільного віку» складена Соколовською О.С. відповідно до освітньо-професійної програми
магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: свідоме ставлення студентів до
навколишнього середовища, формування умінь та навичок екологічної поведінки студентів.
Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, екологія, біологія

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:
КРЕДИТ 1 ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
КРЕДИТ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
КРЕДИТ 3 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – допомогти студентам усвідомити екологічне виховання як глобальну
проблему сучасності, засвоїти важливі питання теорії і практики охорони природи;
оволодіти знаннями, вміннями та навичками організації і проведення робіт з екологічного
виховання в різних вікових групах ДНЗ.
Завдання:
 формування на основі сучасних наукових досліджень екологічних уявлень;
 формування емоційно-ціннісного ставлення до природи;
 впровадження в практику почуттєво-дільнісних стратегій та технологій взаємодії з
природою.
І. Загальнопредметні:
ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої діяльності у
вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах;
ЗК-9 здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які враховують особливості
сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, специфіку соціокультурного
розвитку суспільства;
ЗК-14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів наукових
досліджень.
ІІ. Фахові:
ФК-58 здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку;
ФК-58 здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку;
ФК-59 здатність організовувати предметно-ігрове середовище в різних вікових групах
дошкільного навчального закладу;
ФК-60 здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у
дошкільному навчальному закладі, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
КРЕДИТ 1

ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Тема 1. Мета та завдання екологічного виховання в дошкільному навчальному закла
Мета екологічної освіти і виховання дошкільників — формування системи
наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого
ставлення до навколишнього природного середовища.
Мета екологічного виховання:
• виховання любові, чуйності, доброзичливого ставлення до об'єктів природи;
• виховання потреби у спілкуванні з природою, уміння спостерігати й відчувати її
красу й гармонію;
• розвиток інтересу, прагнення до пізнання природи;
• виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі;
• формування здатності та вмінь піклуватися про природні об'єкти та своє здоров'я;
•
екологічно спрямована діяльність.
Усі заходи, що організують вихователі у роботі з екологічного виховання мають
відповідати вимогам програми нового типу “Я у Світі”, що ґрунтується на принципі природо
відповідальності, і допомогти в організації сфери життєдіяльності дитини.
При цьому важливо використовувати інтегрований підхід до розв'язання завдань через
практичну діяльність у природі, залучаючи музичну, зображувальну, мовленнєву, ігрову
форми роботи.

КРЕДИТ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тема 1.
Стратегія екологічної освіти. Психолого-педагогічні механізми
формування екологічної культури у дітей дошкільного віку.
Термін «екологія» вперше вжив в 1866 році німецький вчений Ернст Мета, завдання і
принципи екологічної освіти особистості. Модель екологічно-спрямованої особистості.
Становлення поняття «екологічна культура». Екологічна культура як результат екологічної
освіти. Екологічна культура педагога. Екологічна освіта – новий напрям дошкільної педагогіки.
Мета і завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Екологічна освіта у системі
формування життєвої компетентності дитини, природнича компетентність як складова життєвої
компетентності дошкільника. Напрями формування природничої компетентності дитини
дошкільного віку. Емоційно-ціннісне ставлення дошкільника до природи – прояв зачатків
екологічної культури.
Аналіз наукових досліджень. Змістовий стрижень формування елементів екологічної
культури у дошкільників: система уявлень про життя рослин і тварин, їх зв’язок із
середовищем. Адаптація наукових понять у галузі природознавства щодо формування
екологічних уявлень у дітей дошкільного віку. Позитивне ставлення до природи як результат
формування зачатків екологічної культури у дошкільника. Дослідження Н. Горопахи,
Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Н. Рижової, Н. Яришевої з проблеми.
КРЕДИТ 3
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тема 1. Технології формування екологічної культури дошкільників.
Формування ставлення до природи в процесі спільної діяльності дорослого і дитини в
еколого-розвивальному середовищі ДНЗ. Екологічний підхід до провідних методів
ознайомлення з природою: спостереження, праця в природі, нескладний дослід. Моделювання
як метод екологічної освіти. Екологічні ігри. Використання ігрових навчальних ситуацій у
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формуванні ставлення до природи. Типи екологічних занять. Форми організації екологічної
освіти поза заняттями: цикли спостережень за мешканцями куточка природи і території ДНЗ,
заповнення календаря природи, спілкування з рослинами і тваринами, комплексні і розважальні
заходи (походи, екскурсії, природоохоронні акції, свята і розваги). Екологічна стежина.
Краєзнавчо-туристична діяльність (КТД). Технологія використання театру у екологічному
вихованні дошкільників. Інтерактивні технології (смарт-дошка, комп’ютерні ігри екологічного
змісту

3. Рекомендована література
Базова
1. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік : навч-метод. посіб. / Г. В.
Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. А. Половіна. – К. : Генеза, 2013. – 112с. (репозиторій).
2. Горопаха Н. М. Виховання екологічної культури дітей / Н. М. Горопаха. – Рівне,
2001.
3. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник- педагог : Начальнометодичний посібник для ВНЗ / Н. В. Лисенко. – К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – 400 с.
4. Плохій З. П. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури (теоретичні
та методичні аспекти) [Текст] : монографія / З. П. Плохій; Ін-т пробл. виховання НАПН
України. – К. : Персонал, 2010. – 319 с. : табл.
5. Половіна О. До проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології
дитинства / О. Половіна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових
праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.:
Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42. – Ч.1. –
С. 138-146. (репозиторій)
Додаткова
1. Вашак О. О. Екологічне виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки :
навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.010101 – «Дошкільна освіта»,
вихователів, методистів та завідувачів дошкільних навчальних закладів / О. О. Вашак. –
Полтава, 2009. – 116 с.
2. Глухова Н. Є. Гамаюнова І. Г. та ін. У злагоді з природою(освітньо-виховна робота
на екологічній стежині в дошкільному навчальному закладі) / Методичні рекомендації для
вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. Є. Глухова, І. Г. Гамаюнова. – К.,2006. – С. 418.
3. Грицишина Т. Маленькі туристи. Краєзнавство, туризм у ДНЗ / Упорядник
Т.Вороніна / Т. Грицишина. – К. : Редакція загально педагогічної газети, 2004. –128 с. – (Б-ка
«Шк. світу»).
4. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образованя детей:Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. завед. / С. Н. Николаева. – М. : Издательский центр «Академия»,
2002. – 336 с.
5. Половіна О. А. Формування у старших дошкільників естетичного ставлення до
природи в процесі ознайомлення з пейзажним живописом. Розвиток дитини-дошкільника:
сучасні підходи та освітні технології : Монографія / [Г. В. Бєлєнька, Н. М. Голота, А. М.
Гончаренко та ін.]; за ред. І. І. Загарницької. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009.
– С.191-226. (репозиторій)
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6. Природа рідного міста (екологічний путівник дошколярика) / Упорядники Глухова
Н. Є., Гончаренко A. M. – К. : ТОВ «Агентство. – 128 с.
7. Деребо С. Д. Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Деребо, В.
А. Ясвин. – Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 1996. – С.259-267.
Інформаційні ресурси
1. Закон України «Про дошкільну освіту» //
www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc
2.Базовий
компонент
дошкільної
освіти
//
mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../bazov-komponent.doc
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». // Упор. О.Л.Кононко.
– К. : Світоч, 2014. – // http://www.mon.gov.ua
5. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького колективу
Київського університету імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html

4.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит

5.

Засоби діагностики успішності навчання: тестування
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор із науково-педагогічної
роботи____________ Н. І. Василькова
28 серпня 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ступінь магістра
Галузь знань 01 Освіта
012 Дошкільна освіта
Код та найменування спеціальності

Факультет дошкільної та початкової освіти

2017-2018 навчальний рік
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Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічне виховання дітей дошкільного віку» для
студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
Розробник: Соколовська Олександра Семенівна, доцент, доктор філософії у галузі освіти
доцент ___________ (Соколовська О.С.)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти
Протокол №1 від «28» серпня 201_ р.
Завідувач кафедри ___________ (Трифонова О.С.)
«28» серпня 201__ р.
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2. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів–3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
01 Освіта
Напрям підготовки
012 «Дошкільна освіта»

Характеристика навчальної
дисципліни
заочна форма навчання
Нормативна

Рік підготовки:
Індивідуальне науководослідне завдання – 20
год
Загальна кількість
годин – 90 год.

Спеціальність:
012 Дошкільна освіта

1-й
Семестр
1 -й
Лекції
6 год.
Практичні

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних –1,7 год.
самостійної роботи
студента – год.

4 год.
Ступінь магістра

Індивідуальні
Самостійна робота
80 год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. –
самостійна робота
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3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – допомогти студентам усвідомити екологічне виховання як глобальну
проблему сучасності, засвоїти важливі питання теорії і практики охорони природи; оволодіти
знаннями, вміннями та навичками організації і проведення робіт з екологічного виховання в
різних вікових групах ДНЗ.
Завдання:
 формування на основі сучасних наукових досліджень екологічних уявлень;
 формування емоційно-ціннісного ставлення до природи;
 впровадження в практику почуттєво-дільнісних стратегій та технологій взаємодії з
природою.
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої діяльності у
вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах;
ЗК-9 здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які враховують особливості
сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, специфіку соціокультурного
розвитку суспільства;
ЗК-14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів наукових
досліджень.
ІІ. Фахові:
ФК-58 здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку;
ФК-58 здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку;
ФК-59 здатність організовувати предметно-ігрове середовище в різних вікових групах
дошкільного навчального закладу;
ФК-60 здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у
дошкільному навчальному закладі, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.
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7. Програма навчальної дисципліни
КРЕДИТ 1

ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 1. Мета та завдання екологічного виховання в дошкільному навчальному закла
Мета екологічної освіти і виховання дошкільників — формування системи
наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого
ставлення до навколишнього природного середовища.
Мета екологічного виховання:
• виховання любові, чуйності, доброзичливого ставлення до об'єктів природи;
• виховання потреби у спілкуванні з природою, уміння спостерігати й відчувати її
красу й гармонію;
• розвиток інтересу, прагнення до пізнання природи;
• виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі;
• формування здатності та вмінь піклуватися про природні об'єкти та своє здоров'я;
•
екологічно спрямована діяльність.
Усі заходи, що організують вихователі у роботі з екологічного виховання мають
відповідати вимогам програми нового типу “Я у Світі”, що ґрунтується на принципі природо
відповідальності, і допомогти в організації сфери життєдіяльності дитини.
При цьому важливо використовувати інтегрований підхід до розв'язання завдань через
практичну діяльність у природі, залучаючи музичну, зображувальну, мовленнєву, ігрову
форми роботи.

КРЕДИТ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тема 1.
Стратегія екологічної освіти. Психолого-педагогічні механізми
формування екологічної культури у дітей дошкільного віку.
Термін «екологія» вперше вжив в 1866 році німецький вчений Ернст Мета, завдання і
принципи екологічної освіти особистості. Модель екологічно-спрямованої особистості.
Становлення поняття «екологічна культура». Екологічна культура як результат екологічної
освіти. Екологічна культура педагога. Екологічна освіта – новий напрям дошкільної педагогіки.
Мета і завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Екологічна освіта у системі
формування життєвої компетентності дитини, природнича компетентність як складова життєвої
компетентності дошкільника. Напрями формування природничої компетентності дитини
дошкільного віку. Емоційно-ціннісне ставлення дошкільника до природи – прояв зачатків
екологічної культури.
Аналіз наукових досліджень. Змістовий стрижень формування елементів екологічної
культури у дошкільників: система уявлень про життя рослин і тварин, їх зв’язок із
середовищем. Адаптація наукових понять у галузі природознавства щодо формування
екологічних уявлень у дітей дошкільного віку. Позитивне ставлення до природи як результат
формування зачатків екологічної культури у дошкільника. Дослідження Н. Горопахи,
Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Н. Рижової, Н. Яришевої з проблеми.
КРЕДИТ 3
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Тема 1. Технології формування екологічної культури дошкільників.
Формування ставлення до природи в процесі спільної діяльності дорослого і дитини в
еколого-розвивальному середовищі ДНЗ. Екологічний підхід до провідних методів
ознайомлення з природою: спостереження, праця в природі, нескладний дослід. Моделювання
як метод екологічної освіти. Екологічні ігри. Використання ігрових навчальних ситуацій у
формуванні ставлення до природи. Типи екологічних занять. Форми організації екологічної
освіти поза заняттями: цикли спостережень за мешканцями куточка природи і території ДНЗ,
заповнення календаря природи, спілкування з рослинами і тваринами, комплексні і розважальні
заходи (походи, екскурсії, природоохоронні акції, свята і розваги). Екологічна стежина.
Краєзнавчо-туристична діяльність (КТД). Технологія використання театру у екологічному
вихованні дошкільників. Інтерактивні технології (смарт-дошка, комп’ютерні ігри екологічного
змісту).

4. Структура навчальної дисципліни
Назви кредитів і тем

Кількість годин
Усього

1

2

л
п
3
4
КРЕДИТ 1

у тому числі
лаб
інд
5
6

ср
7

ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тема 1.
Мета та завдання
екологічного
виховання
в
дошкільному
навчальному
закладі
Тема
2.
Принципи
екологічного виховання дітей
дошкільного віку в ДНЗ

4

5

5

Тема 3. Форми, методи та
прийоми
екологічного
виховання дітей дошкільного
віку в ДНЗ
Тема 4. Екологічне виховання
та його вікові аспекти

4

4

3

3

2

2

Усього годин
16
2
14
КРЕДИТ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Тема 1. Стратегія екологічної
12
2
2
8
освіти. Психолого-педагогічні
механізми
формування
екологічної культури у дітей
дошкільного віку.
Тема 2. Організація процесу
6
6
екологічної освіти в ДНЗ

14

Тема
3.
Сучасний
стан
екологічного виховання дітей
дошкільного віку в умовах ДНЗ

6

6

Усього годин
24
2
2
20
КРЕДИТ 3. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ, СУТНІСТЬ ТА
ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ
Тема
1.
Технології
10
2
2
6
формування
екологічної
культури дошкільників
Тема
2.
Використання
10
10
авторських
технологій
формування
екологічної
культури дошкільників
Індивідуальне
науково30
дослідне завдання
Використання
спадщини
В.О.Сухомлинського
у
формуванні
екологічної
свідомості дітей дошкільного
віку
Усього годин
50
2
2
30
16
90
6
4
30
50

Усього годин

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин
КРЕДИТ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
1.
Тема 1. Стратегія екологічної освіти. Психолого-педагогічні
2
механізми формування екологічної культури у дітей дошкільного
віку
КРЕДИТ 3. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ, СУТНІСТЬ ТА
ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ
2.
Тема 1.
Технології формування екологічної культури
2
дошкільників
Разом:
4 години

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

КРЕДИТ 1

15

ВСТУП. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Тема 1. Мета та завдання екологічного виховання в дошкільному
2
навчальному закладі
Тема 2. Принципи екологічного виховання дітей дошкільного
5
віку в ДНЗ
Тема 3. Форми, методи та прийоми екологічного виховання
4
дітей дошкільного віку в ДНЗ
Тема 4. Екологічне виховання та його вікові аспекти
3
КРЕДИТ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Тема 1. Стратегія екологічної освіти. Психолого-педагогічні
8
механізми формування екологічної культури у дітей дошкільного
віку.
Тема 2. Організація процесу екологічної освіти в ДНЗ
6

Тема 3. Сучасний стан екологічного виховання дітей дошкільного
6
віку в умовах ДНЗ
КРЕДИТ 3. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ, СУТНІСТЬ ТА
ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ
8.
Тема 1.
Технології формування екологічної культури
6
дошкільників
9.
Тема 2. Використання авторських технологій формування
10
екологічної культури дошкільників
10. Індивідуальне науково-дослідне завдання
30
Використання спадщини В.О.Сухомлинського у формуванні
екологічної свідомості дітей дошкільного віку
Разом:
80 годин
7.

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Тема: Погляди В.О. Сухомлинського на екологічне виховання дітей дошкільного
віку
Серед важливих проблем сучасності, що турбують людство, особливо виділяються
екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою. Ця проблема потребує
негайного вирішення. Тому серед багатьох напрямів навчально-виховної роботи з дітьми
дошкільного віку екологічна освіта набуває дедалі більшої актуальності.
Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї, усвідомлення
себе активним суб’єктом природи, суб’єктом світу, у якому живе дитина. Актуальною в наш
час є проблема формування екологічної свідомості та екологічної культури дошкільників.
Одним із шляхів формування екологічної культури дітей дошкільного віку є звернення
до надбань педагогічної спадщини видатного українського педагога, заслуженого учителя
України В.О.Сухомлинського, до його досвіду у сфері екологічного виховання дітей.
В.О. Сухомлинський довів, що природа сама собою не виховує, виховує лише активна
взаємодія дитини з нею. Тому екологічне виховання та екологічна культура тісно пов’язані з
природоохоронною діяльністю.
Великий педагог вважав, що самих екологічних знань з охорони навколишнього
середовища, якщо вони не втілюються на практиці, недостатньо. Важливо, щоб вихованці
брали участь у збереженні і збагаченні природи рідного краю, тільки у цьому разі у них
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сформуються необхідні уміння і навички, розвинеться відповідальне, бережне ставлення до
навколишнього середовища.
Впровадження ідей екологічного виховання В.О.Сухомлинського у практику сучасної
дошкільної освіти є складовою навчально-виховного процесу, який складається з двох
рівноцінних компонентів: формування наукових знань з екологічного виховання та охорони
природного середовища. Це переконливо доводять сучасні дослідники педагогічної
майстерності В.О.Сухомлинського.
Вивчаючи спадщину екологічного виховання В.О.Сухомлинського, науковці
О.Савченко, А.Степанюк , Н.Лисенко, Н.Глухова, В.Фокіна прийшли до висновку, що метою
екологічного виховання є цілеспрямоване формування у
вихованців міцних екологічних знань, розуміння та органічного взаємозв’язку і єдності
людини з навколишнім середовищем як єдиної гармонії, виховання особливої відповідальності
за стан навколишнього середовища. І тільки з дитячих років, коли маленькі душі як губка,
втягують у себе знання, слід прищеплювати і виховувати в дітях екологічно чистий світогляд.
Завдання:
1. Написати та провести консультацію В ДНЗ міста Миколаєва для батьків «Форми
роботи з батьками з екологічного виховання дошкільників»; «Що таке червона книга»,
«Рослини в нашому житті»
2. Оформити план екскурсій у природу з використанням педагогічної спадщини
В.О.Сухомлинського. Розписати одну на вибір екскурсію.
3. Оформити конспект навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з
використанням педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
4. Оформити та провести анкети для батьків дітей дошкільного віку на екологічну
тематику.

9. Методи навчання
1. Лекції.
2. Практичні заняття.
3. Самостійна робота.

10. Методи контролю
1. Колоквіуми.
2. Семінарсько-практичні.
3. Індивідуальні завчання.
4. Самостійна робота.
5. Написання рефератів.
6. Круглий стіл.
7. Ділова гра.
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11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Т1
5

Кредит 1
Т2
Т3
5
10

Т4
10

Всього самостійна робота 40 балів
Кредит 2
Т1
Т2
Т3
20
20
20
Всього самостійна робота 40 балів
Кредит 3 ( з них 20 балів інд-наук. досл.
завдання)
Т1
Т2
15
15
Усього

Кількість балів за
теми

Самостійна
робота

КР

Підсумковий
контроль

Накопичувальні
бали/
Сума

30

40

30

120 (40%)

180 (60 %)

60

40

30

40

30

120

120

60

300

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89
4 (добре)

4/добре/ зараховано

C

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано

E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

12. Методичне забезпечення
1. Структурно-логічні схеми.
2 Підручники. навчальні посібники з екології, основ природознавства, екологічного
виховання дошкільників.
13. Рекомендована література
Базова
6. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік : навч-метод. посіб. /
Г. В. Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. А. Половіна. – К. : Генеза, 2013. – 112с. (репозиторій).
7. Горопаха Н. М. Виховання екологічної культури дітей / Н. М. Горопаха. –
Рівне, 2001.
8. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник- педагог :
Начально-методичний посібник для ВНЗ / Н. В. Лисенко. – К. : Видавничий дім «Слово»,
2009. – 400 с.
9. Плохій З. П. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури
(теоретичні та методичні аспекти) [Текст] : монографія / З. П. Плохій; Ін-т пробл.
виховання НАПН України. – К. : Персонал, 2010. – 319 с. : табл.
10. Половіна О. До проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології
дитинства / О. Половіна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник
наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /
Ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск
42. – Ч.1. – С. 138-146. (репозиторій)
Додаткова
8. Вашак О. О. Екологічне виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки :
навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.010101 – «Дошкільна
освіта», вихователів, методистів та завідувачів дошкільних навчальних закладів / О. О.
Вашак. – Полтава, 2009. – 116 с.
9. Глухова Н. Є. Гамаюнова І. Г. та ін. У злагоді з природою(освітньо-виховна
робота на екологічній стежині в дошкільному навчальному закладі) / Методичні
рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. Є. Глухова, І. Г.
Гамаюнова. – К.,2006. – С. 4-18.
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10. Грицишина Т. Маленькі туристи. Краєзнавство, туризм у ДНЗ / Упорядник
Т.Вороніна / Т. Грицишина. – К. : Редакція загально педагогічної газети, 2004. –128 с. – (Бка «Шк. світу»).
11. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образованя детей:Учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / С. Н. Николаева. – М. : Издательский центр
«Академия», 2002. – 336 с.
12. Половіна О. А. Формування у старших дошкільників естетичного ставлення до
природи в процесі ознайомлення з пейзажним живописом. Розвиток дитини-дошкільника:
сучасні підходи та освітні технології : Монографія / [Г. В. Бєлєнька, Н. М. Голота, А. М.
Гончаренко та ін.]; за ред. І. І. Загарницької. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2009. – С.191-226. (репозиторій)
13. Природа рідного міста (екологічний путівник дошколярика) / Упорядники
Глухова Н. Є., Гончаренко A. M. – К. : ТОВ «Агентство. – 128 с.
14. Деребо С. Д. Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология / С. Д.
Деребо, В. А. Ясвин. – Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 1996. – С.259-267.
Інформаційні ресурси
1. Закон України «Про дошкільну освіту» //
www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc
2.Базовий
компонент
дошкільної
освіти
//
mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../bazov-komponent.doc
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». // Упор.
О.Л.Кононко. – К. : Світоч, 2014. – // http://www.mon.gov.ua
5. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького колективу
Київського університету імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-0619.html
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Автор:
к.пед.н., доцет
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Затверджено на засіданні кафедри від «____» вересня 201_ р.
Миколаїв 2017
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Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант І
1.Поясніть особливості становлення екології, як науки.
2.Поняття про засоби екологічного виховання дітей дошкільного віку
3.Охарактеризуйте
принципи
екологічного
виховання
дітей
дошкільного віку
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІ
1.Охарактеризуйте зміст екологічного виховання дітей дошкільного
віку
2.Особливості взаємодії людини та середовища.
3.Ігри як засіб екологічного виховання (розробити і зробити конспект
занять із застосуванням ігор).
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІІ
1.
Дайте визначення поняттю «природнича компетенція»,
особливості її формування у вихователів ДНЗ.
2.
Екологія як гуманітарна наука.
3.
Планування роботи вихователя по ознайомленню дошкільників з
природою (розробити тематичний план).
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІV
1.
Основні категорії і закони екології.
2.
Охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку екології
3.
Екологічне виховання поза заняттями у дошкільному закладі
(екскурсія конспект).
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант І
1.Охарактеризуйте природні умови України
2.Медико-біологічне значення сталості повітряного середовища, його
окремих компонентів.
3.Охарактеризуйте рідкісні, зникаючі рослини і тварини, характерні
для Миколаївської області занесені у Червону Книгу.
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІ
1.Охарактеризуйте особливості ознайомлення дошкільників із
домашніми тваринами.
2. Особливості становлення та розвитку методики ознайомлення дітей з
природою.
3.Екологічне виховання поза заняттями у дошкільному закладі
(екскурсія конспект).
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІІ
1.Погляди Ж.Ж.Руссо на значення спілкування з природою для
виховання дітей.
2.Особливості ознайомлення дошкільників з рослинами водойм.
3.Опишіть особливості клімату України.
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІV
1.Погляди М.М. Монтессорі на природу як фактор виховання.
2.Характеристика основних систематичних груп тварин.
3.Використання природи джерела розумового і морального виховання у
педагогічній системі Ф.Фребеля
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 3
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант І
1.Охарактеризуйте принципи ознайомлення дітей з природою.
2.Основні завдання ознайомлення дітей з природою
3.Формування природно-екологічної компетенції дитини дошкільного
віку в ДНЗ
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 3
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІ
1. Зміст і організацію роботи дошкільників у куточку живої природи.
2.Загальні положення про куточок в дошкільному закладі.
3.Значення ділянки у вирішенні завдань ознайомлення дітей з
природою.
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 3
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІІ
1.Основний зміст ознайомлення дітей з природою в ДНЗ
2.Поняття принципу в літературі
3.Вимоги до озеленення ділянки в ДНЗ.
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 4
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант І
1.Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою
2.Екскурсія – одна з основних форм ознайомлення дітей з природою.
3.Характеристика необхідності фіксації знань дітей про природу
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 4
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІ
1.Словесні методи, їх роль у формуванні екологічних знань,
екологічної культури дошкільника
2.Проведення свят і розваг на природничому матеріалі
3.Заняття як основна форма ознайомлення дітей з природою
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 4
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІІ
1.Значення прогулянок в екологічній освіті дошкільнят
2.Введення календарів природи і погоди
3.Методика проведення екскурсій
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 4
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІV
1.Характеристика практичних методів навчання
2.Характеристика цільових прогулянок
3.Методика проведення прогулянок
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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Модульна контрольна робота № 5
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант І
1.Загальна характеристика ознайомлення дітей з природою восени
2.Особливості ознайомлення дітей з природою влітку в кожній віковій
групі
3.Особливості ознайомлення дітей з природою взимку в кожній віковій
групі
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 5
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІ
1.Загальна характеристика ознайомлення дітей з природою навесні
2.Особливості ознайомлення дітей з природою влітку в кожній віковій
групі
3.Особливості ознайомлення дітей з природою восени в кожній віковій
групі
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська

Модульна контрольна робота № 5
з дисципліни «Основи екології та природознавства з методикою
керівництва»
Варіант ІІІ
1.Загальна характеристика ознайомлення дітей з природою взимку
2.Загальна характеристика ознайомлення дітей з природою влітку
3.Особливості ознайомлення дітей з природою навесні в кожній віковій
групі
доцент
кафедри дошкільної освіти

О.С. Соколовська
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра дошкільної освіти
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ОСНОВИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ.
Підготувати повідомлення:
1. Визначення, предмет, завдання і значення екології. Історичний нарис
виникнення, становлення та розвитку екології як науки.
2. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами,
роль в житті суспільства.
3. Поняття про прикладні аспекти екології: охорона природи (довкілля);
природокористування та екотехнології, економіка природокористування,
соціоекологія та ін.
4. Сукупність наукових методів дисципліни.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНИ.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ
З ПРИРОДОЮ.
Підготувати повідомлення:
1.
Внесок К.Д.Ушинського в розвиток природознавства.
2.
В.О.Сухомлинський про екологічне, патріотичне, естетичне
виховання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ.
Тема: Зміст та завдання ознайомлення дошкільників з природою.
1. Проаналізувати програми навчання та виховання дітей в
дошкільному закладі
«Дитина», «Українське дошкілля», «Дитина в
дошкільні роки», «Крок за кроком», «Радуга» за схемою: вікова група, зміст
знань щодо «неживої» природи, рослинного та тваринного світу, структура,
розподіл матеріалу за сезонами (поквартально чи інший), рекомендована
література.
2. Підготувати обґрунтований проект власного бачення завдань
ознайомлення дітей з природою в дошкілному закладі та змісту їх знань про
природу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ФОРМИ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ.
Тема: Форми організації роботи щодо ознайомлення дошкільників з
природою. Заняття як форма організації роботи щодо ознайомлення
дітей з природою.
1.
Скласти конспект «Спостереження за кроликом» (середня група).
2. Записати конспект «Спостереження за кішкою» (молодша група).
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3. Скласти конспект «Спостереження за курчам» (молодша група).
Тема: Засоби фіксації знань дітей про природу.
Ведення календаря природи і погоди.
1. Підготувати проект використання в навчально-виховному процесі
ДНЗ нового виду календаря природи ( кожний проект готує підгрупа
студентів 3-5 осіб.
2. Продумати і записати в зошиті для практичних робіт можливу
тематику свят і розваг на природничому матеріалі для дітей старшого
дошкільного віку.
Тема: Форми організації роботи щодо ознайомлення дошкільників з
природою.
Роль свят і розваг на природничому матеріалі в пізнанні дитиною
оточуючої природи.
1. Ознайомитись з тематикою, змістом та організацією розваг дітей
різних вікових груп на природничому матеріалі (з планом виховної роботи
дошкільного закладі де проходить педпрактика).
2. Взяти участь у проведенні свята природничого змісту в ДНЗ за
місцем проходження педпрактики.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В РІЗНІ ПОРИ РОКУ.
Тема: Планування роботи щодо ознайомлення з літніми явищами дітей
дошкільного віку.
Складання конспектів занять щодо ознайомлення з літніми явищами
дітей дошкільного віку.
1. Скласти конспект заняття: «Ознайомлення з метеликом» (молодша
група). 2. «Бесіда про літо» (середня група).
3. «Екскурсія в ліс. Ознайомлення з ягодами» (старша група).
Завдання для сильних студентів
«Екскурсія на водойму. Ознайомлення з водоплавними плахами»
(середня група); «Екскурсія на луки» (старша група); «Екскурсія в поле під
час жнив» (старша група); Скласти систему роботи по ознайомленні з
комахами (старша група).
Завдання для обдарованих студентів
«Липень медовий бджілок чарує» (старша група).
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Навчити студентів самостійно вжитися, опановувати нові знання,
сформувати в них потребу в самоосвіті, розвинути високий рівень
самоконтролю і самооцінки – ось завдання самостійної роботи . Їх значення
пояснюється ще й тим, що формування прийомів самостійної навчальної
роботи - це не спеціальна дисципліна, а процес навчання, на сьогодні
спрямований переважно на отримання готових знань.
Самостійна робота - це навчальна діяльність студента з виконання
завдань викладача або за власним бажанням, яка спрямована на закріплення,
розширення та поглиблення отриманих знань, а також на засвоєння нового
матеріалу без сторонньої допомоги.
Уміння студентів самостійно працювати над матеріалом забезпечує
високу професійну підготовку спеціалістів, формує уміння самостійно
підвищувати свій науковий рівень у майбутньому, при необхідності
самостійно вирішувати певні проблеми.
Доведено, що тільки ті знання, які студент набув самостійно, завдяки
власному досвіду, думці і дії будуть насправді міцними. За даними ЮНЕСКО в
процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15% інформації, яка
сприймається на слух, і 65% - на слух і зір.
Якщо ж навчальний матеріал опрацьовується самостійно, індивідуально
виконується завдання від його постанови до аналізу отриманих результатів, то
засвоюється не менше 90% необхідної інформації.
Дидактичне значення самостійної роботи в професійній підготовці
фахівців і розвитку їх інтелектуально-навчальних умінь полягає у тому, що:
• у процесі самостійної роботи студенти набувають більш повних і
глибоких знань, які характеризуються системністю, оперативністю,
гнучкістю і міцністю;
• самостійна робота об'єктивно впливає на формування самостійності
мислення і суджень. Студенти виробляють у собі здатність висловлювати
власні думки з навчальних тем або інших теоретичних питань;
• самостійна робота відіграє важливу роль в удосконаленні таких
професійно-важливих якостей особистості, як наполегливість, завзятість і
цілеспрямованість.
Важливо підкреслити, що всі риси, які виробляються з часом, в свою чергу
впливають на підвищення ефективності самостійної роботи, а в подальшому - і
на результативність самоосвіти фахівця.
Самостійна робота студентів є важливим фактором підвищення
ефективності пізнавального процесу під час підготовки майбутніх фахівців.
Це пов'язано з тим, що тільки в процесі самостійної роботи студент одержує міцні
знання, розвиває вміння творчо мислити та використовувати знання у
практичній діяльності.
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Для раціонального розподілу часу студентів під час вивчення
дисципліни велике значення має допомога викладачів у навчанні студентів
самостійно опрацьовувати матеріал. Ця допомога може бути здійснена у вигляді
надання студентові
програми вивчення
курсу,
в розгорнутий план
лекційних, лабораторних і практичних занять, бажано дати потижневий
список питань і літератури, зазначити форму контролю знань. Крім того, у
методичних вказівках бажано навести варіанти індивідуальних завдань та перелік
питань до заліку чи екзамену.
Повне методичне забезпечення дисципліни включає традиційні
методичні розробки, навчальні посібники, підручники, електронні,
довідники, зошити для лабораторних, практичних робіт, збірники завдань для
самостійного вивчення курсу.
Існують такі види самостійної роботи:
1). самостійне виконання індивідуальних завдань після навчальних
занять;
2) самостійна робота під керівництвом викладача.
Перший вид передбачає самостійне опрацювання студентами
теоретичного матеріалу для виконання практичних робіт, домашніх
контрольних робіт, рефератів для семінару, підготовки виступів, виконання
індивідуальних завдань тощо.
Самостійна робота під керівництвом викладача - це форма осмислення
теоретичного матеріалу, яка передбачає самостійне опрацювання студентом
частини теоретичного навчального модуля в аудиторії під керівництвом
викладача у вигляді консультації, яка проводиться викладачем у навчальному
кабінеті, згідно з графіком.
У навчальних кабінетах повинні бути створені всі необхідні умови для
отримання найвищого позитивного результату самостійної роботи. Кожен
навчальний кабінет повинен бути забезпечений необхідними навчальнометодичними засобами:
• опорними конспектами;
• підручниками;
• навчальними посібниками;
довідковою літературою До форм самостійної навчальної діяльності
студентів належить:

робота з підручником, з довідковою літературою;

складання конспектів, схем, таблиць, графіків;

робота з навчальними тестами, комп'ютерними програмами;

підготовка інформації, повідомлень, реферату;

складання алгоритму, інформаційного тексту, ситуаційних завдань;

рішення практичних завдань, ситуаційних завдань;

розв'язання задач;

складання наочних посібників (альбомів);

запис відеофільму;
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аудіозапис;

аналіз;

характеристика;

складання діалогу тощо.
Методи - це способи роботи студентів, за допомогою яких досягається
засвоєння знань, умінь і навичок, формується світогляд і розвиваються
здібності. Методи самостійної роботи поділяються натри групи: словесні,
наочні, практичні. До них належать:
• робота з підручником;
• випереджувальне вивчення літератури;
• спостереження;
• ознайомлення з наочними посібниками,
• аудіозаписом, схемами,таблицями, графіками;
• перегляд кінофільму;
• вивчення роботи обладнання;
• вивчення алгоритму;
• дидактичні матеріали нового покоління (електронні підручники),
новітні засоби візуального супроводження;
• розумові вправи, тренінги;
• творчі роботи;
• індивідуальні роботи;
• робота бригадами;
• проблемне навчання;
•фізичні вправи;
• лабораторне дослідження;
• використання інтерактивних підручників;
• самоперевірка;
• модульне навчання;
• ділова гра;
• кейсове навчання;
• діалог, бесіда тощо.
У навчальному закладі застосовуються такі форми контролю самостійної
навчальної діяльності студентів-заочників:
відповідь на усні або письмові питання;
перевірка конспекту, реферату, розв'язаних задач, розрахунків, виконаних
графічних вправ і завдань, виконання індивідуальних завдань;
тестування;
аналіз;
перевірка набутих практичних навичок роботи
В організації самостійної навчальної діяльності студентів особливо
важливим є правильне визначення обсягів і структури змісту навчального
матеріалу, який виноситься на самостійне опрацювання, а також необхідного
методичного забезпечення. До методичного забезпечення входять, як
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правило, засоби для виконання самостійної роботи (література, обладнання
тощо).
Викладачі дотримуються таких вимог:
• всі завдання, які виконуються студентами у позанавчальний час
підлягають систематизації і подаються їм у вигляді плану-графіка
самостійної роботи;
• при видачі студентам завдань для самостійної роботи бажано
дотримуватися таких вимог до їх змісту: професійна орієнтація
(досягається методом аналогії з функціональними посадовими
обов'язками фахівців); наскрізний зв'язок між завданнями з тем
дисципліни або декількох дисциплін; диференційованість - завдання
повинні бути різних рівнів складності засвоєння знань та
самостійності
мислення залежно від
можливостей студента
(репродуктивні, пізнавально-пошукові, пізнавально-практичні, творчі,
дослідницькі); поліваріантність для кожного рівня складності;
• для
забезпечення
навчання самостійній діяльності необхідно
використовувати завдання та формування вміння вчитися;
• будь-яке видане завдання має підлягати контролю при мінімальних
затратах часу викладача;
• розроблене завдання має відповідати специфіці дисципліни;
У коледжі використовують різноманітні прийоми організації
самостійної навчальної діяльності студентів:
•
організація роботи з навчальним матеріалом;
•
спрямування роботи студентів із конспектом-схемою (опорним
конспектом), розробленим викладачем;
•
аналіз відеоматеріалу;
•
аналіз (практичних) ситуацій;
•
організація студентів для участі в навчально - виробничій грі;
•
організація виконання індивідуальних завдань;
•організація студентів на підготовку виступів та написання рефератів.
Активізації навчальної діяльності сприяє також систематичність
використання навчальних та контролюючих диференційованих тестів різних
ступенів складності, багатоваріантних завдань, використання кросвордів, вправ
з "ключами" для самоконтролю, вікторин, диспутів, круглих столів.
Поточний контроль дає змогу студентам у процесі навчання
сформувати уявлення про свої здібності, зробити самооцінку і регулювати свої
успіхи. У свою чергу, викладач впливає на діяльність студентів, вдосконалюючи
форми й методи роботи, поліпшуючи якість навчання.
Під час вивчення навчальної дисциплін можна використовувати такі форми
поточного контролю:

контроль теоретичної підготовки з теми курсу (тести, усні та письмові
опитування):

контроль практичної підготовки з теми курсу (виконання
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індивідуальних завдань;

контроль підготовки до лабораторного або практичного заняття
(виконання домашніх завдань, оформлення звіту з лабораторної роботи тощо).

Тема: Аналіз державних та авторських програм навчання та
виховання дітей в дошкільних закладах.
Завдання для самостійної роботи:
1. Охорона природи України.
2. Рідна природа – складова частина Батьківщини. Охорона природи –
важлива державна справа.
3. Історія заповідної справи в Україні. Українські традиції в галузі
охорони природи.
4. Закон про охорону природи України.
5. Комплексна організація охорони природи (заповідники, заказники,
національні парки). Поняття екології та екологічної культури.
Тема: Гра як метод ознайомлення дошкільників з природою.
Завдання для самостійної роботи:
1. Провести спостереження за іграми дітей. Записати зміст та етапи
розвитку ігор дітей природничого змісту.
2. Зробити ретроспективний огляд власних дитячих ігор природничого
змісту. Визначити причини, що спонукали до розгортання таких ігор.
Тема: Методика ознайомлення з свійськими і дикими тваринами
дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1. Використання наочно-ілюстративних посібників.
2. Використання ілюстративного матеріалу (картин). Вимоги до нього,
його використання.
3. Використання ТЗН (діафільмів, діапозитивів, кінофільмів,
телебачення, фонограм та магнітофонних записів, радіопередач).
4. Вимоги до змісту і оформлення наочних посібників для різних
вікових груп.
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Тема: Моделювання занять щодо ознайомлення з тваринами в
різних вікових групах.
Завдання для самостійної роботи:
1. Свята та розваги на природному матеріалі.
2. Значення свят та розваг на природному матеріалі. Основні критерії
при побудові сценарію.

Тема: Куток природи, його значення.
Завдання для самостійної роботи:
Рослини кутка природи. Кімнатні рослини, різноманітні за
особливостями
зовнішнього
вигляду
(красиво-квітучі,
цибулинні,
декоративно-листяні, ампельні, виткі, сукуленти), за формою і забарвленням
листків, квіток. Представники найбільш розповсюджених родин (амарилісові,
лілійні, бегонієві, геранієві). Походження рослин, зовнішній вигляд,
біологічні особливості, вимоги до вологи, ґрунту, світла. Народні назви
рослин.
1. Визначити різноманітність кімнатних рослин за будовою:
деревовидні, кущовидні, трав`янисті, виткі, ампельні.
2. Визначити різноманітність кімнатних рослин за особливостями
зовнішнього вигляду.
3. Користуючись підручником Веретеннікової «Ознайомлення
дошкільників з природою» та посібником Марковської «Куток природи в
дитячому садку» Скласти біологічні характеристики кімнатних рослин за
схемою: назва, батьківщина, зовнішній вигляд, розмноження, потреба в
світлі, волозі, ґрунті.
4. Користуючись програмою, схемою скласти перелік кімнатних
рослин з якими можна знайомити дітей молодшої, середньої, старшої груп.

Тема: Ділянка ДНЗ як основна база ознайомлення з природою.
Завдання для самостійної роботи:
1.
Самостійно створити план нестандартного квітника. Виконати
план у кольорі, позначити назви рослин, які передбачено розмістити в
квітнику, щоб забезпечити безперервний аспект цвітіння.
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Тема: Влаштування газонів.
Завдання для самостійної роботи:
Біологія однорічних, дворічних і багаторічних рослин.
1. Описати однорічні рослини квітника. Заповнити таблицю.
2. Описати дворічні рослини квітника. Заповнити таблицю.
3. Описати багаторічні рослини квітника. Заповнити таблицю.
Тема: Складання планів квітника.
Завдання для самостійної роботи:
1. Основні групи овочевих культур та їх біологічні особливості.
2. Основні групи овочевих рослин та їх біологічні особливості.
3. Найбільш поширені рослини овочевих культур.
Тема: Методика ознайомлення з осінніми явищами дітей старшого
дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
Планування роботи щодо ознайомлення з осінніми явищами дітей
дошкільного віку.
1. Скласти конспекти занять.
Варіант 1. Збір врожаю на городі (середня група).
Варіант 2. Екскурсія в ліс у період золотої осені (старша група).
Завдання для сильних студентів (за вибором)
- Ознайомлення з грибами.
- Скласти систему роботи по ознайомленню з овочами і фруктами
(середня група).
Завдання для обдарованих учнів
- Скласти план-конспект заняття «Ходить осінь краєм, виганяє пташок
з гаю» (старша група).
2. Моделювання учнями окремих частин заняття.

Тема: Методика ознайомлення з зимовими явищами дітей
молодшого дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
Стан рослинного і тваринного світу.
1. Поспостерігати за зимуючими птахами на ділянці дитячого садка.
Розпізнати птахів за величиною, забарвленням, голосами.
2. Провести спостереження з дітьми за деревами, які знаходяться на
ділянці ДНЗ (на деревах відсутнє листя, на сосні, ялині – голки).
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Тема: Планування роботи щодо ознайомлення з зимовими
явищами дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1. Скласти перелік занять на зиму. Визначити завдання і організацію.
Тема: Методика ознайомлення з весняними явищами дітей
молодшого дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1. Використання художньої літератури.
2. Вивчити пісні, вірші, загадки про весну.

Тема: Планування роботи щодо ознайомлення з весняними
явищами дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1.
Скласти план-конспект заняття для дітей старших груп.
Тема: Методика ознайомлення з літніми явищами дітей молодшого
дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
1. Дидактичні ігри з природними матеріалами (квіти, листя, шишки,
жолуді) і картинками на розпізнання та порівняння предметів, групування їх (
квіти, дерева, кущі, овочі, ягоди, гриби).
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої
особистості фахівця, здатної до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної
діяльності. Виконання цього завдання навряд чи можливе лише через
передачу знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно
перевести студента з пасивного споживача знань у активного їх творця, який
вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи розв'язання, знайти
оптимальний результат і довести його правильність. В цьому допоможе
належна організація самостійної роботи студентів заочної та дистанційної
форм навчання.
Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення
студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час.
Мета самостійної роботи студента – сприяти формуванню самостійності як
особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої
полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати
свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Завданнями самостійної роботи студента можуть бути засвоєння певних
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє
застосування при вирішенні практичних завдань та виконання творчих робіт,
виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає
можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки
товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови
її виконання.
Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального
предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних
рівнів складності. Одним із таких завдань є виконання контрольних робіт з
окремих дисциплін.
Виконання контрольної роботи студентами заочної та дистанційної
форм навчання є важливою складовою навчального процесу. Контрольну
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роботу студенти заочної та дистанційної форм навчання виконують згідно з
навчальним планом.
Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного
навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної та
дистанційної форм навчання методами наукового аналізу, самостійного
вивчення теоретичного матеріалу того чи іншого курсу.
Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в
оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни,
надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим,
трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не
перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10
годин.
Студент одержує завдання під час настановчої сесії. Якщо він пропустив
сесію з поважних причин, то особисто звертається за завданнями на
відповідні кафедри згідно до графіка навчального процесу. Кафедра повинна
повідомити студента про прізвище викладача дисципліни, його контактні
дані для отримання необхідних консультацій. Повний термін перевірки
роботи від надходження в університет до видачі результатів студентам – 10
днів. Тривалість рецензування викладачем – 7 днів.
Завдання контрольної роботи – перевірити рівень знань з конкретної
теми або проблеми.
У процесі підготовки контрольної роботи студенти набувають навичок
роботи з монографіями, науковими статтями, нормативними і статистичними
матеріалами. Вони також вивчають основні вимоги щодо оформлення
наукових робіт. Контрольну роботу з навчальної дисципліни студенти
виконують відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором. Крім
того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант
теми контрольної роботи.

29

Перед виконанням контрольної роботи студент має детально вивчити
лекційний матеріал з курсу, підібрати відповідну навчальну, методичну та
спеціальну літературу за рекомендованим списком (а також самостійно
підібраною).
МЕТОДИКА РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЮ І НАУКОВОМЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

У справі організації самостійної роботи студента на першому місці
знаходяться вміння працювати з навчальною і науково-методичною
літературою. Кожен студент повинен правильно і швидко знаходити
потрібну книжку, довідник, словник, знати основи бібліографії.
Бібліографія полегшує і прискорює пошук потрібної літератури при
підготовці доповідей, інформації, а також у процесі наукової роботи.
Бібліографічні видання інформують читачів про видану літературу,
публікують анотації до книжок і журнальні статті для бібліотечних каталогів.
Кожна бібліотека має каталоги, що полегшують підбір літератури. Студенти
повинні знати, що каталоги є систематичні, предметні й алфавітні. У
систематичному каталозі відображено весь фонд даної бібліотеки, а картонки
розкладаються за галузями знань. Предметні каталоги є різновидом
систематичних каталогів; картонки в них зібрані в алфавітному порядку
відповідно до змісту книг. В алфавітних каталогах картонки стоять в
алфавітному порядку за прізвищами авторів або назв книг, якщо автори не
вказані. До цього каталогу звертаються у тому випадку, коли потрібно
вияснити наявність книг певного автора в бібліотеці або знайти потрібну
книжку, назва якої вже відома читачеві.
Для відшукання книги з якогось питання читач повинен знайти в
систематичному каталозі відповідний розділ або підрозділ у цьому розділі,
переглянути всі зібрані в них картонки і скласти необхідний список
літератури. До цього списку слід, передусім, включити урядові директивні
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матеріали, основні праці вчених з даної проблеми, підручники, навчальні
посібники, методичні матеріали; потрібно також переглянути картонки нових
надходжень до бібліотеки і включити до списку джерела, які з'явилися
останнім часом (журнальні статті, брошури, книги). У кожній бібліотеці є
картотека журнальних та газетних статей. В такій картотеці можна знайти
назви статей, опублікованих у періодичних виданнях з проблем дисципліни,
назви статей зі збірників наукових праць, матеріали різних конференцій,
учені записки і т. п. Ці картотеки несуть оперативну інформацію, тому що
частіше, ніж інші, поповнюються свіжими матеріалами. У бібліотеках
(обласній та інших ВНЗ) є також картотеки авторефератів дисертацій з
необхідної тематики. В картках, окрім авторів книг, їх назв, року, місця
видання і видавництва, проставляються бібліотечні шифри (у лівому
верхньому кутку). Щоб швидко отримати замовлену книжку, необхідно
вказати всі її дані, в тому числі і шифр, оскільки це значно полегшує
бібліотекарям пошук потрібної книги.
Під час навчання студенту доводиться звертатися до різних довідкових
видань. До них відносяться енциклопедії, довідники, словники. Так, в
словнику можна знайти стисло викладені матеріали з різних правових
питань. Інформацію про літературу, яка готується до друку, студент може
знайти у спеціальних каталогах видань конкретних видавництв. Про
літературу, яка вже побачила світ, та про опубліковані журнальні й газетні
статті постійно інформують спеціальні видання: «Літопис журнальних та
газетних статей», «Книжковий літопис». У пошуках потрібної літератури
можна скористатися останніми номерами журналів, які подають зведену
інформацію про опубліковані в них упродовж минулого року статті. Списки
літератури є і в багатьох книжках, підручниках, навчальних посібниках,
наукових статтях. У спеціальних реферативних бюлетенях студент може
відшукати потрібну інформацію про літературу, видану за рубежем.
Підбір потрібної книги доцільно розпочинати з перегляду каталогів. У
багатьох бібліотеках, окрім каталогів, складаються рекомендовані списки
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літератури з різних розділів (до курсових чи дипломних робіт). Крім того,
студент може отримати кваліфіковану допомогу у чергового бібліотекаря.
Для майбутнього вчителя дуже важливо навчитися працювати з книгою.
Адже книга – джерело знань. Щоб здобути їх з книжки, необхідні певні
знання.
Оскільки протягом навчання студентам доводиться опрацьовувати
багато літератури, то їм важливо навчитися читати книги. Перш за все
необхідно виробити навички раціонального і швидкого читання. Техніка
швидкого читання ґрунтується на вмінні сприймати одночасно кілька слів, а
то й цілий абзац, без мисленевого їх висловлювання. Пам'ять і мислення у
цей момент настільки активізовані, що дозволяють сприймати майже весь
текст. Зрозуміло, що для цього потрібні спеціальна підготовка і тривале
тренування. Ця форма читання ознайомча за своїм характером і доступна
всім.
Другим важливим етапом у покращенні техніки читання є вироблення
відповідної установки, готовності до самовдосконалення. Дуже важливою
умовою тут виступають вольові засилля, уміння примусити себе працювати в
заданому ритмі і напрямку.
Економія часу у процесі роботи з книгою досягається не тільки за
рахунок швидкості читання, а й за рахунок вибору найкращого в даних
умовах різновиду читання.
Важливе місце займає попереднє читання. У процесі такого читання
відмічаються всі незнайомі, іноземні слова, наукові терміни і поняття, щоб у
подальшому можна було вияснити їх значення, наприклад, за словниками чи
довідниками.
За необхідності повністю охопити зміст розділу, статті, книги в цілому
використовується наскрізне читання (читання підряд), що передбачає уважне
прочитання всього матеріалу.
Вибіркове читання передбачає певний відбір матеріалу для читання з
метою його поглибленого вивчення. Інколи така необхідність виникає, коли
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треба знайти відповідь на певне запитання, тобто цей вид читання
визначається інтересами і практичними потребами читача.
Повторне читання – з метою повернутися до того, що дуже потрібне
або не зовсім зрозуміле, через якийсь час є потреба ґрунтовно осмислити
його.
Під час роботи з першоджерелами використовується аналітичне
читання (або читання з опрацюванням матеріалу) – критичний розбір змісту
з метою глибокого його вивчення, конспектування найістотнішого. Воно
супроводжується виписуванням фактів, цитат, висновків на картки,
складанням тез, рефератів і т. д.
Швидке ознайомлення з книгою в цілому при великій швидкості
читання (за 1,5-2 години прочитується до 200-300 сторінок) називають
партитурним читанням.
Змішане читання – застосування різних видів читання залежно від
змісту матеріалу, цілей і завдань його вивчення.
Економія часу та енергії читача досягається не тільки швидкістю
читання і запису, а й за рахунок уміння правильно обрати і реалізувати
раціональний вид запису (план, тези, конспект, анотація, рецензія, реферат та
ін.).
План

–

короткий,

логічно

побудований

перелік

запитань,

які

розкривають зміст прочитаного матеріалу. У ньому немає конкретного
викладу матеріалу, а є структура, що визначає зміст. Щоб уміти складати
план, потрібно навчитися виділяти з прочитаного головні думки,
встановлювати співвідношення, зв'язки між ними, чітко і коротко
формулювати їх. Розрізняють плани: простий, складний, цитатний тощо.
Тези – це коротко сформульовані основні думки, положення
прочитаного матеріалу. Якщо кожен пункт плану – це запитання, то тези
являють собою узагальнену, коротку на нього відповідь. Вони виражають
саму сутність, але не розкривають змісту.
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Чи не найчастіше студентам потрібне вміння складати конспект –
короткий виклад прочитаного матеріалу, доповіді, лекції, статті і т. д.
Маючи в основі план і тези або план у тезисній формі, легко залучити
для їх розкриття фактичний матеріал. Конспект містить в собі не тільки
констатуючу, а й аргументуючу частину: приклад, доведення виучуваного
матеріалу, власні думки і т. д.
Студенти повинні вміти складати анотації (невеликий (10-20 рядків)
опис змісту книги або статті, що інколи включає їх коротку оцінку) і рецензії
– коротку оцінку виучуваного матеріалу. У рецензії дається виклад суті
проаналізованого матеріалу (статті, книги, доповіді, лекції і т. д.),
аналізуються його зміст і форма, відзначаються достоїнства і недоліки,
робиться узагальнення. Оціночні судження в рецензії повинні бути
переконливо аргументовані.
Студенти повинні вміти виписувати цитати – дослівні витримки з
книги, що найбільш характерно відображає ту чи іншу думку автора. У них
вказуються автор, назва його роботи, місце і рік видання, а також сторінка.
Перераховані вище види роботи і є тими виписками чи записами, які
виступають відносно самостійно, використовуються в різних комбінаціях
залежно від поставлених цілей і завдань.
Всі ці види роботи з літературою використовуються під час написання
контрольних робіт, які є одним з найпоширеніших видів самостійної роботи
студентів заочної та дистанційної форми навчання.
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Першим етапом написання роботи є складання бібліографії з обраної
наукової теми. У роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися
лише

навчальною

літературою

(підручниками,

посібниками

або

методичними розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома
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спеціальними науковими або науково-популярними дослідженнями, що
підвищить якісний рівень роботи, її наукову цінність.
Наступним підготовчим етапом є глибоке вивчення історичних джерел –
знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам,
що викладаються в контрольній роботі, ретельний аналіз та оцінка
відповідних документів.
На наступному етапі здійснюється систематизація й узагальнення
фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації
відповідно до теми і структури роботи, відбір найбільш переконливих і
вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і тематичній
послідовності.
Вся підготовча робота завершується аргументованим та логічним
викладенням особистих думок у письмовій формі. Головною умовою
досягнення логічності під час написання контрольної роботи є чітке
розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого
дослідження. Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок
між окремими питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому.
Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та
доводів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела тощо.
Робота над контрольною роботою має бути послідовною, з чітким
урахуванням її головних етапів, які передбачають:
- обрання теми,
- складання плану,
- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми,
- конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно виписувати
точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті,
- власне написання контрольної роботи.
Контрольна робота повинна включати:
 титульний аркуш, на якому вказується назва міністерства,
навчального закладу та кафедри, назва теми контрольної роботи, 
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відомості про студента (факультет, група, прізвище, ініціали),
місце й рік написання (Додаток А);
 план роботи, що відбиває внутрішню структуру роботи (Додаток
Б); 
 вступ; 
 основна частина, яка передбачає безпосереднє висвітлення питань
плану роботи і складається з відповіді на теоретечні питання і,
якщо є практичні, то й розв'язання практичного завдання; 
висновки; 
 список використаної літератури в алфавітному порядку. 
У Вступі обов’язково слід зазначити мету написання роботи, стисло
охарактеризувати ступінь розробки проблеми у літературі.
Приступаючи до розкриття змісту кожного пункту плану, слід
повторити його найменування. Викладення матеріалу повинно бути
самостійним, у разі цитування текст слід подавати у лапках і супроводжувати
посиланнями. Оформлення посилань – у квадратних дужках, наприклад:
[4, 217], де перша цифра означає номер у переліку літератури, а друга –
номер сторінки. В кінці кожного розкритого питання належить робити
узагальнення.
Після розкриття теми треба зробити висновки та навести перелік
літератури, що цитувалася та використовувалась при підготовці та написанні
контрольної роботи.
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота пишеться від руки або за допомогою технічних
засобів. Обсяг контрольної роботи – 18 сторінок учнівського зошиту або 12–
15 аркушів формату А 4, не враховуючи титульного аркушу, плану роботи та
переліку літератури.
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Оформлена контрольна робота здається на відповідну кафедру для
рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть
складати залік чи іспит з цієї дисципліни.
При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких
вимог:
- контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірливо
написана без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) та надіслана
у відповідні встановлені строки;
- сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наводиться у
правому верхньому кутку листка), а також мати поля для зауважень;
- зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повністю
розкривати питання плану;
- у тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи;
- в кінці контрольної роботи наводиться список використаної студентом
літератури згідно встановлених вимог (Додаток В);
- контрольна робота може бути написана від руки або за допомогою
технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням дати її
виконання.
При неповному та неправильному виконанні контрольної роботи і
порушенні інших вимог контрольна робота не зараховується.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог,
перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена
контрольна робота є одним із видів обов'язкових навчальних робіт, за
результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового
контролю. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні
підсумкової оцінки. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна
робота залишається у нього для участі у повторній здачі.
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Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними,
повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач
обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін
для її доопрацювання, але не пізніше, ніж за тиждень до початку сесії.
При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент
не допускається до складання сесійного контролю.
Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в
установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається
прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом відповідної
кафедри з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.
Контроль

кафедр

з

питань

перевірки

та

своєчасного

надання

консультацій студентам у міжсесійний період здійснює завідувач кафедри
університету.
Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи
знищуються, про що на кафедрі складається відповідний документ (акт) із
зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання
зберігаються на кафедрах протягом одного календарного року.
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Додаток А
МИКОЛАІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти

Контрольна робота з курсу
«Основи екології та природознавства
з методикою навчанння»
на тему:
______________________________________________
(тема роботи)

Студента __________________
Групи _____________________

Викладач __________________
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Додаток Б
План
Вступ
1. (зміст питання)
2. (зміст питання)
3. (зміст питання)
4. (зміст питання)
Висновки Список використаних джерел та
літератури

40

Додаток В
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Абакумов О. Велика слов’янська колонізація Балкан VІ ст. // Київська
старовина. – 2003. – № 5. – С. 3-16.
2. Баран В. У пошуках прабатьківщини слов’ян // Історія в школах України.
– 2003. – № 1. – С. 29-34.
3. Давня історія України. В трьох томах. – Т. 3. Слов’яно-Руська доба. – К.:
Інститут археології НАН України, 2000. – 695 с.
4. Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. посібник. – К.: Вища
школа, 1999. – 263 с.
5. Історія західних і південних словян (з давніх часів до ХХ століття). Курс
лекцій: Навч. посібник / В. І. Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін. –
К. ―Либідь‖, 2001. – 632 с.
6. Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко,
В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.
7. Третецкий А.В. Новочеркасск: июнь 1962 г. // Военно-исторический
журнал. – 1991. – № 1. – с. 25-33.
8. Хрущев Н.С. Воспоминания: Избранные фрагменты. – М.: Молодая
гвардия, 1997. – 587 с.
9. Шаповал Ю.І. Доля як історія. – К.: Генеза, 2006. – 448 с.

41

Додаток Г
ПОЛОЖЕННЯ
про контрольні роботи студентів заочної форми навчання
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухоминського
1. Контрольна робота є однією з основних форм контролю за засвоєнням
навчального матеріалу і розглядається в контексті навчального процесу.
2. Зміст завдань контрольних робіт складається до початку навчального
семестру, зберігається на кафедрі й оголошується викладачем під час
викладання навчальної дисципліни. Дозволяється самостійне отримання
завдань контрольної роботи студентами на відповідних кафедрах, що
фіксує лаборант кафедри.
3. Дублювання завдань контрольних робіт не дозволяється. Успішне
виконання

контрольних

робіт

є

умовою

допуску

студента

до

підсумкового контролю.
4. Планування контрольних робіт здійснюється з фахових дисциплін
нормативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки. Перелік
дисциплін затверджується вченою радою факультету, але сумарна
кількість годин не повинна перевищувати кількості годин відведених на
контрольні роботи навчальним планом.
5. Кількість контрольних робіт на заочній формі навчання планується з
такого розрахунку – одна контрольна робота на 100 годин, але не більше
двох контрольних робіт на рік з однієї дисципліни.
6. При розрахунку й обліку часу при перевірці контрольних (у тому числі
модульних) робіт виходити з ¼ години на одну роботу.
7. Контрольні роботи можуть подаватися студентом-заочником як в
рукописному варіанті, так і в друкованому вигляді.
8. Обсяг контрольних робіт встановлює кафедра залежно від навчальної
дисципліни.
9. Підсумкова форма контролю включає в себе результати контрольної
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роботи.
10. Контрольні роботи можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза
навчальним закладом), так і у вищому закладі освіти.
11. Контрольні роботи, виконані поза вищим навчальним закладом освіти,
перевіряються викладачем, у семиденний термін з часу їх надходження до
навчального закладу і зараховуються за результатами співбесіди
викладача із студентом.
12. Контрольні роботи, виконані у вищому навчальному закладі освіти під
час сесії, перевіряються викладачем у дводенний термін і зараховуються
за результатами їх виконання.
13. Порядок обліку контрольних робіт визначає відповідна кафедра.
14. Облік надходження та виконання контрольних робіт здійснюють кафедри.
На НКЦ облік надходження та виконання контрольних робіт здійснює
методист, контрольні роботи методист надсилає або передає викладачам
протягом поточного місяця. Контрольні роботи списуються на НКЦ після
зарахування.
15. Винесення контрольної роботи за межі університету забороняється, крім
таких випадків:
а) використання в якості наочних зразків на НКЦ університету; б)
впровадження в практику педагогічної діяльності (запити дошкільних
закладів, шкіл, відділів освіти).
16. Контрольні

роботи,

які

перевіряються

викладачами

за

місцем

знаходженням НКЦ, зберігаються до ознайомлення з ними завідувачів
кафедр (або за їх дорученням – викладачем кафедри), після чого
списуються у встановленому порядку.
17. Склад комісії, яка підписує акт про списання контрольних робіт:
викладач, лаборант кафедри (методист НКЦ), завідувач кафедри
(завідувач НКЦ). Акти про списання зберігаються на кафедрах протягом
одного календарного року.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра дошкільної освіти
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Практичне заняття № 1
Тема: Вступ, визначення, становлення екології як науки, завдання і
методи дослідження.
План:
1. Екологія, визначення і предмет дослідження. Завдання екологічної
науки.
2. Біоекологія, техноекологія, агроекологія.
3. Екологія природних сфер, соціальна екологія.
4. Аутекологія, демекологія, синекологія.
5. Основні напрями екологічних досліджень.
6. Методи екологічних досліджень.
Література
1.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
2.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
3.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
4.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
5.
Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

45

Практичне заняття №
Тема. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою.
План.
1.
Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу.
2.
Принципи відбору навчального матеріалу:
принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань;
принцип науковості;
принципом енциклапедичності знань;
принцип доступності;
краєзнавчий принцип.
3.
Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і
навичок
щодо
вирощування
рослин,
догляду
за
тваринами,
природоохоронної діяльності в природі.
4.
Структура
діючих
програм.
Характеристика
розділу
ознайомлення дітей з природою.
Література
6.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
7.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
8.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
9.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
10. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.
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Практичне заняття №
Тема. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою.
Спостереження як основний метод.
План.
1.
Загальна класифікація методів ознаойомлення дітей з природою.
2.
Вимоги до вибору методів і прийомів навчання.
3.
Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з
природою.
4.
Види спостережень, їх зміст, місце і значення у кожній віковій
групі дітей у ДНЗ та сім’ї.
5.
Особливості організації і методика керівництва спостереженнями
різного виду.
Література
1.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
2.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
3.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
4.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
5.
Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.
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Практичне заняття№
Тема. Характеристика основних форм роботи з дітьми в контексті
ознайомлення їх з природою.
План.
1.
Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з
природою.
2.
Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою. Типи
занять та їх місцем у системі роботи.
3.
Особливості провдення занятьь з дітьми різного дошкільного
віку.
4.
Екскурсія як особливий вид занять.
5.
Цільова прогулянка як форма організації роботи з ознайомлення
дітей з природою.
6.
Повсякденні прогулянки, їх значення та місце в системі роботи з
ознайомлення дітей з природою.
Література
1.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
2.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
3.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
4.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
5.
Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.

48

Практичне заняття №
Тема. Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база
ознайомлення дітей з природою.
План.
1.
Куточок природи в дошкільному навчальному закладі. Вимоги до
його обладнання.
2.
Кімнатні рослини куточка природи і зимового саду, особливості
догляду, використання.
3.
Утримання різних тварин у куточку природи.
4.
Сезонні зміни в об’єктах куточка природи.
5.
Ділянка дитячого садка, її навчально-виховне значення, види і
влаштування.
Література
1.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
2.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
3.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
4.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
5.
Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.
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Практчине заняття №
Тема. Фіксація знань дітей про природу. Планування та облік
роботи з ознайомлення дітей з природою.
План
1.
Календар природи і календар погоди, методика їх ведення.
2.
Відображення вражень дітей у малюнках чи інших видах
зображувальної діяльності.
3.
Складання нескладних колекцій зі старшими дошкільниками.
4.
Організація свят в природі.
5.
Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою, їх
значення та основні принципи.
6.
Види планів, їх структура.
Література
1.
Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для
сенсорного розвитку). – К., 1997.
2.
Будна Н.О., Головко З.Л. Цікавий навколишній світ. Підготовка
дитини до школи.
3.
Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей
дошкільного віку. – К., 2001.
4.
Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра
природолюба
5.
Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. –
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с.
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