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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 
01 Освіта Нормативна 

 Напрям підготовки  

012 Дошкільна освіта. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта. 

 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

Загальна кількість – 

210 годин  

1 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 70, 

самостійної роботи 

студента – 140 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

12 16 

Практичні, семінарські 

18 24 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: іспит в 2 

сем. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 210 год.: 

70 год. – аудиторні заняття, 140 год. – самостійна робота (30 % / 70 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: забезпечити розуміння студентами екологічної 

аксіоматики, сформувати у кожного з них особисте відношення до 

екологічних проблем, підготовка майбутнього вихователя дошкільного 

закладу до організації процесу ознайомлення дошкільників з природою 

відповідно до концепції сталого розвитку, формування знань щодо змісту, 

методів і форм ознайомлення дошкільників з природою, організаційних умов 

створення осередку природи, формування професійних якостей на засадах 

компетентнісного підходу. 

 

Завдання курсу: 

- підвищити рівень знань студентів в питаннях екології; 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним 

матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- спрямувати увагу студентів на ознайомлення з теоретичними, 

глобальними і регіональними екологічними проблемами; 

- вдосконалити вміння  студентів аналізувати й зіставляти причини і 

наслідки змін, що відбуваються в природі; 

- систематизація знань студентів про природу; 

- окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, 

доступної розумінню дітей дошкільного віку, їх потребам та інтересам; 

- оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою; 

- розкриття перспектив використання потенціалу природи для 

гуманізації педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, 

естетичних сторін особистості, зміцнення здоров’я дітей; 

- навчання умінню доцільно використовувати форми організації 

співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи; 

- формування і розвиток патріотичних почуттів та національної 

самосвідомості студентів на основі почуття любові до природи та 

турботливого ставлення до неї; 

- збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у 

майбутніх педагогів. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- навички проявляти екологічну грамотність і використовувати базові 

знання в галузі екології та біологічних дисциплін в життєвих ситуаціях; 

- уміння формувати екологічні знання та вміння у дошкільнят для 

формування адекватної соціально-відповідальної поведінки в довкіллі, 

його збереження; формувати в дітей дошкільного віку екологічний 

світогляд, мислення та культуру; 

- проектувати навчально-виховний процес ознайомлення дітей з 

природним довкіллям, використовувати плани-конспекти окремих занять 



за темами з урахуванням різних умов навчання і рівня підготовки дітей, 

визначати цілі та завдання кожного заняття, обирати ефективні прийоми 

досягнення сформульованих цілей з урахуванням вікових особливостей 

дітей; 

- раціонально поєднувати колективні (фронтальні, групові, парні) та 

індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожного етапу 

навчання; здійснювати різноманітні прийоми активізації дітей залежно 

від їх вікових особливостей; методично доцільно використовувати 

традиційні наочні посібники, технічні засоби навчання; 

- реалізовувати загальноосвітній, розвивальний та виховний потенціал 

занять; формувати і розвивати інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості дитини, його пізнавальні інтереси, спонукати дітей до 

обміну враженнями, спільного обговорення побаченого під час 

спостережень, екскурсій, занять в природі; 

- готовність знаходити, аналізувати та застосовувати в практичній 

діяльності сучасні методики та технології, в тому числі і інформаційні, 

ознайомлення дітей з природою; 

- оволодіти методами і прийомами роботи з дітьми в навчально-виховній 

діяльності, здійснювати індивідуальний підхід до дитини, розвивати їх 

творчі здібності тощо;  

- аналізувати зміст методичних посібників; обґрунтовувати ефективність 

вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети занять; 

застосувати засоби наочності у процесі ознайомлення з довкіллям; 

виготовляти засоби наочності. 

- вміти застосовувати діагностичні методики з метою визначення 

екологічної компетентності дітей дошкільного віку, діагностувати 

ставлення дітей до об’єктів природи, вивчати особистість дитини, з 

метою виявлення рівня сформованості природовідповідних навичок і 

вмінь, здійснювати контрольно-оцінну діяльність на основі аналізу 

поведінки дитини на заняттях та у повсякденному житті;  

- вміти виготовляти дидактичні матеріали, оформлювати групове 

приміщення, створювати осередок природи, розробляти інформаційні 

екологічні проекти. 

- самостійно здобувати та поглиблювати знання з різноманітних галузей 

природничих наук (основні закони, теорії, актуальні проблеми 

сучасного природознавства), досконало володіти комплексом сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, 

застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення 

та власного професійно-педагогічного зростання. 

ІІ. Фахові:  

- здатність формувати у молодших школярів інтерес до природничих 

знань і системи цінностей природничого характеру, допитливість, 

усвідомлення екологічних проблем і позитивне ставлення до 



збереження навколишнього середовища як основи освіти для сталого 

розвитку; 

- визначати та аналізувати знання дітей про довкілля для визначення 

перспективних ліній навчальної роботи з ними з врахуванням темпів 

індивідуального розвитку; 

- добирати цікаву, доступну та педагогічно-виправдану інформацію про 

об’єкти та явища природи на основі вікового цензу, індивідуальних 

особливостей, здібностей конкретної дитини та групи дітей в цілому; 

- знайомити дітей з народними традиціями природокористування, 

шанування природи, обрядами та святковими сезонними дійствами, 

легендами, піснями, малими фольклорними жанрами природничого 

змісту; 

- використовувати у навчально-виховному процесі різноманітні методи 

та прийоми розвитку сенсорних відчуттів дітей: спостереження, 

обстеження об’єктів за допомогою органів чуття, дидактичні ігри та 

вправи, ігри з природничим матеріалом, працю; 

- визначати тематику спостережень (первинних, повторних, 

порівняльних та заключних) та проводити їх в куточку природи, на 

майданчику дитячого садка, в найближчому природному оточенні та 

екскурсій, виходячи із програмових вимог та природного оточення і 

враховуючи вік дітей, рівень їх знань про природу, інтереси та потреби 

сьогодення і майбутнього; 

- використовувати ігри з природними матеріалами: снігом, піском, 

водою, вітром, сонцем, листям, плодами дерев, насінням, проводити 

нескладні досліди під час прогулянок та екскурсій, самостійної 

діяльності дітей; 

- відбирати та в доступній цікавій формі подавати дітям природничі 

знання на спеціальних заняттях і в повсякденному житті з 

використанням відповідно віку різних методів навчання – розповіді про 

природу, бесіди, нескладні досліди, художню літературу, картини, діа-, 

кінофільми; забезпечувати комплексне поєднання засобів і методів, з 

метою впливу на розум і почуття дитини (спостереження і художнє 

слово, спостереження і образотворча діяльність, спостереження та 

музика); 

- складати біологічну характеристику рослин і тварин кутка природи та 

найближчого природного оточення для використання інформації у 

роботі з дітьми на заняттях та під час екскурсій; 

- наочно демонструвати дітям зв’язки та залежності, що існують в 

природі: між рослинами і тваринами (комахами, птахами), рослинами і 

діяльністю людини, тваринами і умовами їх життя, тваринами і 

людиною з метою формування у дошкільників початкових понять про 

взаємозалежність, взаємообумовленість і цінність всіх елементів 

природи, одним з яких є людина; 



- доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, 

правила природокористування, необхідність збереження природи, 

організовувати практичну діяльність дітей по збереженню природних 

багатств, чистоти природного довкілля, економного використання 

води, електроенергії в побуті; 

- для забезпечення єдності впливу на дитину та відповідно до умов 

родинного виховання, надавати індивідуальну консультаційну 

допомогу батькам щодо організації їх спілкування з дитиною під час 

відпочинку родини на природі та використання його (відпочинку) з 

метою розвитку почуттів, мислення і мови дитини; 

- на основі знань дітей про зв’язки та залежності в природі, виховувати у 

них моральні переконання, що базуються на усвідомленні власної 

особистості як частки природи для забезпечення оптимальної взаємодії 

дитини з об’єктами та явищами природи в сьогоденні та наступному 

житті; 

- обладнувати в групових кімнатах куточки природи та науковий 

(природничий) центр для практичного вправляння дітей у догляді за 

кімнатними рослинами та здійснення самостійної пошуково-дослідної 

діяльності; 

- вивчати кращий досвід колег аналізувати його і впроваджувати у 

власну педагогічну діяльність; 

- здійснювати освітньо-просвітницьку роботу серед батьків. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології.  

Тема 2. Екологія живих організмів. Природне середовище та екологічні 

чинники 

 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

Тема 1. Основи демекології – екології популяцій  

Тема 2. Екосистеми і біогеоценоз. 

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема. 

 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

Тема 1.  Антропогенний вплив на природне середовище. 

Тема 2. Екологічні проблеми України 

 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

Тема 1. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою.  

Тема 2. Осередок природи дошкільного закладу 

 



Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

Тема 1. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з 

природою 

Тема 2. Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей з 

природою 

Тема 3. Організація і зміст спостереження за природою дітей різних 

вікових груп 

Тема 4. Організація і зміст дослідницької діяльності дітей у природі. 

 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою  

Тема 1. Основні форми ознайомлення дітей з природою. Основні 

вимоги до занять ознайомлення з природою 

Тема 2. Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, “Літо”, 

“Осінь”, “Зима” 

Тема 3. Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та 

дикими тваринами 

Тема 4. Екскурсії в природу як форма організації роботи з 

дошкільниками 

Тема 5.Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

молодший групі 

Тема 6. Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

середній групі  

Тема 7. Методика  проведення занять ознайомлення з природою у  

старшій групі 

 

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з природою 

Тема 1. Дидактична гра як форма ознайомлення дітей з природою 

Тема 2. Організація екологічної проектної діяльності у дошкільному 

закладі. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

Тема 1. Вступ. Предмет, методи, 

сутність і завдання екології  

14 2 2   10 

Тема 2. Екологія живих організмів. 

Природне середовище та екологічні 

чинники 

12  2   10 

Разом за кредит 1: 26 2 4   20 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

Тема 1. Основи демекології – екології 

популяцій 

12 2 2   8 

Тема 2. Екосистеми і біогеоценоз 14 2 4   8 

Тема 3. Біосфера – глобальна 

екосистема.  

14 2 4   8 

Разом за кредит 2: 40 6 10   24 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

Тема 1.  Антропогенний вплив на 

природне середовище. 

12 2 2   8 

Тема 2.  Екологічні проблеми України. 12 2 2   8 

Разом за кредит 3: 24 4 4   16 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

Тема 1. Завдання і зміст ознайомлення 

дошкільників з природою.  

8 2    6 

Тема 2. Осередок природи 

дошкільного закладу 

8  2   6 

Разом за кредит 4: 16 2 2   12 

Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

Тема 1. Загальна характеристика 

методів ознайомлення дітей з 

природою 

8 2 2   4 

Тема 2. Наочні,  практичні та словесні 

методи ознайомлення дітей з 

природою 

8 2 2   4 

Тема 3. Організація і зміст 

спостереження за природою дітей 

різних вікових груп 

6  2   4 

Тема 4. Організація і зміст 

дослідницької діяльності дітей у 

природі. 

6 2    4 



Разом за кредит 5: 28 6 6   16 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою  

Тема 1. Основні форми ознайомлення 

дітей з природою. Основні вимоги до 

занять ознайомлення з природою 

12 2 2   8 

Тема 2. Ознайомлення дітей з різними 

порами року: “Весна”, “Літо”, “Осінь”, 

“Зима” 

8 2 2   4 

Тема 3. Ознайомлення дітей різних 

вікових груп з домашніми та дикими 

тваринами 

8 2 2   4 

Тема 4. Екскурсії в природу як форма 

організації роботи з дошкільниками 

8  2   6 

Тема 5.Методика проведення занять 

ознайомлення з природою у молодший 

групі 

8  2   6 

Тема 6. Методика проведення занять 

ознайомлення з природою у середній 

групі  

8  2   6 

Тема 7. Методика  проведення занять 

ознайомлення з природою у  старшій 

групі 

8  2   6 

Разом за кредит 6: 60 6 14   40 

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з 

природою 

Тема 1. Дидактична гра як форма 

ознайомлення дітей з природою 

8 2    6 

Тема 2. Організація екологічної 

проектної діяльності у дошкільному 

закладі 

8  2   6 

Разом за кредит 7: 16 2 2   12 

УСЬОГО: 210 28 42 0 0 140 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

1 Вступ. Предмет, методи, сутність і завдання екології  2 

2 Екологія живих організмів. Природне середовище та 

екологічні чинники 

2 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

1 Основи демекології – екології популяцій 2 

2 Екосистеми і біогеоценоз 4 



3 Біосфера – глобальна екосистема.  4 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

1 Антропогенний вплив на природне середовище. 2 

2 Екологічні проблеми України. 2 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

1 Осередок природи дошкільного закладу 2 

Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

1 Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з 

природою 

2 

2 Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей 

з природою 

2 

3 Організація і зміст спостереження за природою дітей 

різних вікових груп 

2 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою 

1 Основні форми ознайомлення дітей з природою. Основні 

вимоги до занять ознайомлення з природою 

2 

2 Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, 

“Літо”, “Осінь”, “Зима” 

2 

3 Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та 

дикими тваринами 

2 

4 Екскурсії в природу як форма організації роботи з 

дошкільниками 

2 

5 Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

молодший групі 

2 

6 Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

середній групі  

2 

7 Методика  проведення занять ознайомлення з природою у  

старшій групі 

2 

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з 

природою 

1 Організація екологічної проектної діяльності у 

дошкільному закладі 

2 

 Разом: 42 

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

1 Вступ. Предмет, методи, сутність і завдання екології  10 

2 Екологія живих організмів. Природне середовище та 

екологічні чинники 

10 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

1 Основи демекології – екології популяцій 8 



2 Екосистеми і біогеоценоз 8 

3 Біосфера – глобальна екосистема.  8 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

1 Антропогенний вплив на природне середовище. 8 

2 Екологічні проблеми України. 8 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

1 Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою.  6 

2 Осередок природи дошкільного закладу 6 

Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

1 Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з 

природою 

4 

2 Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей 

з природою 

4 

3 Організація і зміст спостереження за природою дітей 

різних вікових груп 

4 

4 Організація і зміст дослідницької діяльності дітей у 

природі. 

4 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою 

1 Основні форми ознайомлення дітей з природою. Основні 

вимоги до занять ознайомлення з природою 

8 

2 Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, 

“Літо”, “Осінь”, “Зима” 

4 

3 Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та 

дикими тваринами 

4 

4 Екскурсії в природу як форма організації роботи з 

дошкільниками 

6 

5 Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

молодший групі 

6 

6 Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

середній групі  

6 

7 Методика  проведення занять ознайомлення з природою у  

старшій групі 

6 

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з 

природою 

1 Дидактична гра як форма ознайомлення дітей з природою 6 

2 Організація екологічної проектної діяльності у 

дошкільному закладі 

6 

Разом: 140 

 

9. Індивідуальне завдання 

Тематика рефератів 

1. Виникнення, становлення та розвиток екології як науки. 

2. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Ноосфера. 



3. Екологічна криза. Глобальні, регіональні та локальні екологічні кризи. 

4. Роль рослин у функціонуванні біосфери. 

5. Роль тварин у функціонуванні біосфери. 

6. Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності.  

7. Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей 

з природою.  

8. Види ілюстративного матеріалу та їх характеристика.  

9. Використання технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на 

заняттях та в повсякденному житті.  

10. Використання художніх картин в ознайомленні з природою. 

11. Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей 

дошкільного віку.  

12. Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.  

13. Види розповідей та загальні вимоги до них.  

14. Мовні логічні завдання як особливий вид розповіді.  

15.Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Взаємозв'язок бесід з 

іншими методами ознайомлення дітей з природою. 

16. Види бесід та вимоги до їх проведення.  

17.Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. 

Тематика та види екскурсій природничого змісту.  

18. Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її проведення. 

Цільова прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, 

відмінність її від екскурсії.  

19.Методика проведення цільової прогулянки.  

20. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення 

у ознайомленні з природою.  

21.Структура та методика проведення щоденної прогулянки.  

22.Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках.  

23. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.  

24. Засоби фіксації знань дітей про природу. 

25. Тематика спостережень, дослідів у куточку живої природи, та методика 

їх проведення. 

26. Завдання для дітей різних вікових груп при роботі в куточку живої 

природи. 

27. Формування у дошкільників уявлень про земноводних. 

28. Навчально-виховне значення ігор як методу опосередкованого пізнання 

природи.  

29.Психологічні основи використання гри у навчанні дошкільників.  

30. Види ігор за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. 

Методика проведення ігор з дітьми різних вікових груп.  

 
10. Методи навчання 

Лекції; дискусії; самостійна робота; круглий стіл; дослідницькі завдання; 

моделювання занять або ж їх фрагментів; робота у комп’ютерному класі з 



ІКНМЗД та поточний тестовий контроль, інтерактивні технології та методи 

навчання. 

11. Методи контролю 

Поточне тестування; оцінювання рівня підготовки до занять; 

контрольні та самостійні роботи, взаємооцінювання, контрольна робота. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т6 Т7 

180 

Практичні 

заняття 

10 10 6 

 

6 

 

8 

 

10 10 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 20 20 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 60 60 60 180 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Іспит 

 

Накопичу- 

вальні 

бали/ 

Сума 
 Кредит 

4 

Кредит 5 Кредит 6 Кредит 

7 
  

 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 
280 700 

Практичні 

заняття 
10 

  

10 

 

4 6 

 

4 

 

6 

 

2 2 4 4 2 4 2 10 10   

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 20 20 40 
  

 КР3 – 20 КР4 – 20  
Усього 60 60 60 60 280 700 

 



Карта самостійної роботи студента 1курсу (ДФН) 

напряму підготовки:  012 Дошкільна освіта 

з дисципліни «ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОЗНАВСТВО З МЕТОДИКОЮ 

НАВЧАННЯ» 

Всього на вивчення дисципліни 7 кредитів (3 кр. – у І семестрі, 4 кр. – у ІІ сем.). 

Форма звітності – іспит 

Розрахунок балів 100*7 =700 балів – 280 балів (іспит) = 420 балів на аудиторну 

та самостійну роботу протягом року. 

1/3 – на аудиторну роботу = 140 балів. 

На самостійну роботу: 420 – 140 = 280 балів: 120 балів у І семестрі та 160 балів – 

у ІІ семестрі (40 балів за кредит). 

 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 4 

Тема: «Теоретико-

методичний» 

Тестування з теми 10 

40 

  

Словник термінів з теми 5   

Конспект занять 5   

Виготовлення засобів наочності 20   

Кредит № 5 

Тема: «Методи 

ознайомлення дітей з 

природою» 

Конспект першоджерел 10 

40 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 

10  

Контрольна робота № 3 20  

Кредит № 6 

Тема: «Форми 

ознайомлення дітей з 

природою 

Мультимедійні презентації 5 

40 

 

Конспект першоджерел 5  

Моделювання фрагментів  

 

10  

Контрольна робота № 4 20  

Кредит № 7 

Тема: «Ігрові та 

проектні технології 

ознайомлення дітей з 

природою» 

Мультимедійні презентації 5 

40 

  

Конспект першоджерел 5  

Моделювання фрагментів  

 

10  

Контрольна робота № 4 20  

Всього балів за самостійну роботу 160 балів 160   

Карту отримав         (ПІБ студента) 
       (підпис)     (дата ) 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

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 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 



 

14. Рекомендована література 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України / Авторський колектив: 

Богуш А., Бєлєнька Г., Богініч О., Гавриш Н., Долинна О., Ільченко Т., 

Коваленко О., Лисенко Г., Машовець М., Низковська О., Панасюк Т., 

Піроженко Т., Шевчук А., Якименко Л. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.  

2. Базовий компонент дошкільної освіти України(нова редакція): 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологія і 

природознавство з методикою навчання» складена Січко І. О. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 012 

Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єкти, явища, закони, 

задачі екологічної науки; зміст, методи і форми ознайомлення дітей з 

природою в навчально-виховному середовищі дошкільного закладу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Даний курс пов'язаний з блоком 

природничих та гуманітарних дисциплін дисциплін: ботанікою, зоологією, 

біологією, анатомією, географією,  педагогікою, психологією; історією, 

соціологією, етикою, філософією. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою  

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з природою 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: забезпечити розуміння студентами екологічної 

аксіоматики, сформувати у кожного з них особисте відношення до 

екологічних проблем, підготовка майбутнього вихователя дошкільного 

закладу до організації процесу ознайомлення дошкільників з природою 

відповідно до концепції сталого розвитку, формування знань щодо змісту, 

методів і форм ознайомлення дошкільників з природою, організаційних умов 

створення осередку природи, формування професійних якостей на засадах 

компетентнісного підходу. 

Завдання курсу: 

- підвищити рівень знань студентів в питаннях екології; 

- забезпечити максимально повне  володіння студентами фактичним 

матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; 

- спрямувати увагу студентів на ознайомлення з теоретичними, 

глобальними і регіональними екологічними проблемами; 

- вдосконалити вміння  студентів аналізувати й зіставляти причини і 

наслідки змін, що відбуваються в природі; 

- систематизація знань студентів про природу; 

- окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, 

доступної розумінню дітей дошкільного віку, їх потребам та інтересам; 

- оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою; 



- розкриття перспектив використання потенціалу природи для 

гуманізації педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, 

естетичних сторін особистості, зміцнення здоров’я дітей; 

- навчання умінню доцільно використовувати форми організації 

співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи; 

- формування і розвиток патріотичних почуттів та національної 

самосвідомості студентів на основі почуття любові до природи та 

турботливого ставлення до неї; 

- збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у 

майбутніх педагогів. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- навички проявляти екологічну грамотність і використовувати базові 

знання в галузі екології та біологічних дисциплін в життєвих ситуаціях; 

- уміння формувати екологічні знання та вміння у дошкільнят для 

формування адекватної соціально-відповідальної поведінки в довкіллі, 

його збереження; формувати в дітей дошкільного віку екологічний 

світогляд, мислення та культуру; 

- проектувати навчально-виховний процес ознайомлення дітей з 

природним довкіллям, використовувати плани-конспекти окремих занять 

за темами з урахуванням різних умов навчання і рівня підготовки дітей, 

визначати цілі та завдання кожного заняття, обирати ефективні прийоми 

досягнення сформульованих цілей з урахуванням вікових особливостей 

дітей; 

- раціонально поєднувати колективні (фронтальні, групові, парні) та 

індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожного етапу 

навчання; здійснювати різноманітні прийоми активізації дітей залежно 

від їх вікових особливостей; методично доцільно використовувати 

традиційні наочні посібники, технічні засоби навчання; 

- реалізовувати загальноосвітній, розвивальний та виховний потенціал 

занять; формувати і розвивати інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості дитини, його пізнавальні інтереси, спонукати дітей до 

обміну враженнями, спільного обговорення побаченого під час 

спостережень, екскурсій, занять в природі; 

- готовність знаходити, аналізувати та застосовувати в практичній 

діяльності сучасні методики та технології, в тому числі і інформаційні, 

ознайомлення дітей з природою; 

- оволодіти методами і прийомами роботи з дітьми в навчально-виховній 

діяльності, здійснювати індивідуальний підхід до дитини, розвивати їх 

творчі здібності тощо;  

- аналізувати зміст методичних посібників; обґрунтовувати ефективність 

вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети занять; 



застосувати засоби наочності у процесі ознайомлення з довкіллям; 

виготовляти засоби наочності. 

- вміти застосовувати діагностичні методики з метою визначення 

екологічної компетентності дітей дошкільного віку, діагностувати 

ставлення дітей до об’єктів природи, вивчати особистість дитини, з 

метою виявлення рівня сформованості природовідповідних навичок і 

вмінь, здійснювати контрольно-оцінну діяльність на основі аналізу 

поведінки дитини на заняттях та у повсякденному житті;  

- вміти виготовляти дидактичні матеріали, оформлювати групове 

приміщення, створювати осередок природи, розробляти інформаційні 

екологічні проекти. 

- самостійно здобувати та поглиблювати знання з різноманітних галузей 

природничих наук (основні закони, теорії, актуальні проблеми 

сучасного природознавства), досконало володіти комплексом сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій та засобів навчання, 

застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення 

та власного професійно-педагогічного зростання. 

ІІ. Фахові:  

- здатність формувати у молодших школярів інтерес до природничих 

знань і системи цінностей природничого характеру, допитливість, 

усвідомлення екологічних проблем і позитивне ставлення до 

збереження навколишнього середовища як основи освіти для сталого 

розвитку; 

- визначати та аналізувати знання дітей про довкілля для визначення 

перспективних ліній навчальної роботи з ними з врахуванням темпів 

індивідуального розвитку; 

- добирати цікаву, доступну та педагогічно-виправдану інформацію про 

об’єкти та явища природи на основі вікового цензу, індивідуальних 

особливостей, здібностей конкретної дитини та групи дітей в цілому; 

- знайомити дітей з народними традиціями природокористування, 

шанування природи, обрядами та святковими сезонними дійствами, 

легендами, піснями, малими фольклорними жанрами природничого 

змісту; 

- використовувати у навчально-виховному процесі різноманітні методи 

та прийоми розвитку сенсорних відчуттів дітей: спостереження, 

обстеження об’єктів за допомогою органів чуття, дидактичні ігри та 

вправи, ігри з природничим матеріалом, працю; 

- визначати тематику спостережень (первинних, повторних, 

порівняльних та заключних) та проводити їх в куточку природи, на 

майданчику дитячого садка, в найближчому природному оточенні та 

екскурсій, виходячи із програмових вимог та природного оточення і 

враховуючи вік дітей, рівень їх знань про природу, інтереси та потреби 

сьогодення і майбутнього; 



- використовувати ігри з природними матеріалами: снігом, піском, 

водою, вітром, сонцем, листям, плодами дерев, насінням, проводити 

нескладні досліди під час прогулянок та екскурсій, самостійної 

діяльності дітей; 

- відбирати та в доступній цікавій формі подавати дітям природничі 

знання на спеціальних заняттях і в повсякденному житті з 

використанням відповідно віку різних методів навчання – розповіді про 

природу, бесіди, нескладні досліди, художню літературу, картини, діа-, 

кінофільми; забезпечувати комплексне поєднання засобів і методів, з 

метою впливу на розум і почуття дитини (спостереження і художнє 

слово, спостереження і образотворча діяльність, спостереження та 

музика); 

- складати біологічну характеристику рослин і тварин кутка природи та 

найближчого природного оточення для використання інформації у 

роботі з дітьми на заняттях та під час екскурсій; 

- наочно демонструвати дітям зв’язки та залежності, що існують в 

природі: між рослинами і тваринами (комахами, птахами), рослинами і 

діяльністю людини, тваринами і умовами їх життя, тваринами і 

людиною з метою формування у дошкільників початкових понять про 

взаємозалежність, взаємообумовленість і цінність всіх елементів 

природи, одним з яких є людина; 

- доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, 

правила природокористування, необхідність збереження природи, 

організовувати практичну діяльність дітей по збереженню природних 

багатств, чистоти природного довкілля, економного використання 

води, електроенергії в побуті; 

- для забезпечення єдності впливу на дитину та відповідно до умов 

родинного виховання, надавати індивідуальну консультаційну 

допомогу батькам щодо організації їх спілкування з дитиною під час 

відпочинку родини на природі та використання його (відпочинку) з 

метою розвитку почуттів, мислення і мови дитини; 

- на основі знань дітей про зв’язки та залежності в природі, виховувати у 

них моральні переконання, що базуються на усвідомленні власної 

особистості як частки природи для забезпечення оптимальної взаємодії 

дитини з об’єктами та явищами природи в сьогоденні та наступному 

житті; 

- обладнувати в групових кімнатах куточки природи та науковий 

(природничий) центр для практичного вправляння дітей у догляді за 

кімнатними рослинами та здійснення самостійної пошуково-дослідної 

діяльності; 

- вивчати кращий досвід колег аналізувати його і впроваджувати у 

власну педагогічну діяльність; 

- здійснювати освітньо-просвітницьку роботу серед батьків. 

 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Основи теоретичної екології 

Тема 1. Предмет, методи, сутність і завдання екології.  

Коротка історія та напрямки розвитку науки. Структура і напрями 

розвитку сучасної екології. Методи екологічних досліджень: спостереження, 

прогноз, моделювання, моніторинг.  

Зв'язок екології з іншими науками: ботаніка, зоологія, фізіологія, 

етологія (наука про поведінку тварин), біохімія, генетика, еволюційне вчення, 

кліматологія, палеонтологія, геологія. Роль науки у розвитку екологічної 

культури. 

Тема 2. Екологія живих організмів. Природне середовище та 

екологічні чинники 

Екологічні фактори. Загальні закономірності їх впливу на живі 

організми. Абіотичні фактори: температура, світло, вологість, іонізуюче 

випромінювання, їх характеристика.  

Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозв’язків.  

Антропогенні фактори, їх характеристика.  

Поняття природного середовища. Визначення природного середовища.  

Види природного середовища.   

Екологічні чинники середовища: поняття та класифікація. Загальні 

закономірності та їх дія на живі організми. Лімітуючі чинники.  

 

Кредит 2. Основи демекології, синекології, біосферології 

Тема 1. Основи демекології – екології популяцій  

Популяція та її основні характеристики. Структура популяцій.  

Статева структура, її  адаптивне значення у різних групах тварин і 

рослин. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів.  

Типи популяцій за віковою структурою.  

Просторова структура популяцій. 

Етологічна (поведінкова) структура популяцій тварин.  

Система домінування – підкорення у групах, її біологічне значення.   

Динаміка популяцій, її основні показники.  

Тема 2. Екосистеми і біогеоценоз. 

Ознаки для характеристики екосистем, принципи функціонування 

екосистем. Основні екосистеми Землі. Принципи стійкості екосистем. 

Вчення про біогеоценози (В.Сукачов). Структура біогеоценозів. 

Енергетичні взаємовідношення в екосистемах. Ланцюги живлення.  

Біологічна продуктивність. Первинна та вторинна продукція. 

Біологічний кругообіг речовин. 

Тема 3. Біосфера – глобальна екосистема. 

Поняття про біосферу.  

Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Структура біосфери.  



Функції та властивості живої речовини. Жива речовина планети, її 

хімічний склад та геохімічна роль. Межі біосфери.  

Геохімічна робота живої речовини.  Закони В.І.Вернадського.  

Вчення про ноосферу (В.І. Вернадський). Умови для створення 

ноосфери 

 

Кредит 3. Прикладні аспекти екології 

Тема 1.  Антропогенний вплив на природне середовище. 

Антропогенні джерела забруднення атмосфери, основні забруднюючі 

агенти.  

Забруднення водного середовища. Теплове забруднення водойм.  

Ерозія та засолення грунтів. Опустелювання.  

Наземно-повітряне середовище як середовище життя.  

Антропогенний вплив на рослинний і тваринний світ. 

Екологічні криза і катастрофа. Нормування і методи визначення 

забруднень. 

Тема 2. Екологічні проблеми України 

Загальний екологічний  стан, стан окремих регіонів.  

Роль екологічних знань у становленні цивілізації, у розвитку 

екологічної культури. 

 

Кредит 4. Теоретико-методичний 

Тема 1. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою.  

Формування екологічної культури дітей та предметної природознавчої 

компетентності як основна мета формування особистості. Характеристика 

сучасних підходів до екологічного виховання дошкільників. Визначення змісту 

знань дітей дошкільного віку про природу на основі Базового компонента 

дошкільної освіти. Принципи відбору змісту знань про природу в екологічному 

вихованні дітей дошкільного віку. Структура діючих програм навчання і 

виховання дітей дошкільного віку в дошкільному закладі. Характеристика 

розділу ознайомлення дітей з природою. Поступове ускладнення 

програмового матеріалу в залежності від вікових груп дітей. Концентричний 

принцип розташування матеріалу, що забезпечує повторність знань, 

поглиблення їх на кожному ступені вивчення матеріалу. Розташування 

матеріалу за принципом сезонності. Розташування матеріалу за сферами 

розвитку дитини, видами діяльності. Різноманітність методів і форм 

ознайомлення дітей з природою і їх вибір в залежності від завдань виховання 

і навчання, від змісту програмового матеріалу, вікових особливостей дітей. 

Тема 2. Осередок природи дошкільного закладу 

Осередок природи – частина навчально-виховного середовища ДНЗ. 

Обладнання куточка природи у ДНЗ. Вимоги до обладнання осередку 

природи у ДНЗ. Кімнатні рослини – матеріал для формування у дітей уявлень 

про рослину - частину живої природи. Отруйні рослини. Розміщення та 



догляд за кімнатними рослинами. Організація догляду дошкільників за 

рослинами та тваринами у ДНЗ. 

 

Кредит 5. Методи ознайомлення дітей з природою 

Тема 1. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з 

природою 

Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою 

Класифікація методів ознайомлення дітей з довкіллям. Пояснювально-

ілюстративний, проблемний. Методи, які забезпечують безпосередній і 

дійовий контакт дітей з природою. Дослідницькій метод. Практичні методи. 

Ігрові методи ознайомлення дітей з довкіллям. 

Тема 2. Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей з 

природою 

Наочні методи. Значення використання ілюстративного матеріалу в 

ознайомленні дітей з природою. Види ілюстративного матеріалу. Моделі. 

Методика використання дидактичних картин та фотоілюстрацій у роботі з 

дітьми різних вікових груп. Своєрідність використання репродукцій художніх 

картин у роботі щодо ознайомлення дошкільників з природою. Використання 

технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на заняттях та в 

повсякденному житті. Використання ілюстративного матеріалу (картин, 

діапозитивів, кінофільмів, мультимедіа, інтернет-ресурсів) на заняттях з 

дітьми. Вимоги до змісту і оформлення наочних посібників для різних 

вікових груп. 

Словесні методи. Зв’язок їх з методами безпосереднього ознайомлення з 

природою. Психологічні основи використання словесних методів у навчанні 

дошкільників. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з 

природою. Види розповідей та загальні вимоги до них. Мовні логічні завдання 

як особливий вид розповіді. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. 

Види бесід та вимоги до їх проведення. Взаємозв’язок бесід з іншими 

методами ознайомлення дітей з природою. Бесіди: пропедевтичні, 

супроводжуючі діяльність дітей, підсумкові, евристичні, узагальнюючі. 

Розповіді вихователя і дітей.  

Використання в екологічному вихованні різноманітних літературних 

жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо).. 

Використання усної народної творчості. Словесні ігри.( фіксація вражень і 

закріплення знань дітей про природу). Психологічні основи використання 

словесних методів у навчанні дошкільників.  

Тема 3. Організація і зміст спостереження за природою дітей різних 

вікових груп 

Спостереження-основа формування реалістичних уявлень. Епізодичні і 

довготривалі спостереження. Первинні, повторні і заключні спостереження. 

Спостереження порівняльного характеру. Їх місце в різних вікових групах.  

Організація спостережень за об’єктами неживої природи, птахами, 

тваринами, комахами. Особливості організації спостережень короткочасних 



та довготривалих. Методика знайомства з прикметами передбачення погоди. 

Методика ведення календаря природи. значення дослідів в процесі 

знайомства дітей з довкіллям. Структура досліду. Особливості методики 

проведення досліду в дошкільному закладі. Варіативність структури досліду. 

Види дослідів, які використовуються у процесі ознайомлення дітей з 

неживою природою. 

Тема 4. Організація і зміст дослідницької діяльності дітей у природі. 

Підготовка вихователя до проведення спостережень. Методика 

проведення спостережень в різних вікових групах. Основні види 

спостережень в групах раннього віку. Вибір об’єктів для спостережень на 

заняттях, під час прогулянок, ігор, праці в кутку природи і на ділянці д/с. 

Нескладні досліди в старшому дошкільному віці. Виховна їх цінність, зміст, 

структура і методика проведення дослідів.  

Праця дітей по вирощуванню рослин, догляд за тваринами, охорона 

природи. Види і зміст праці в кожній віковій групі, керівництво ними. 

Особливості занять пов’язаних з працею. Організація повсякденної праці в 

кутку природи, на городі, в квітнику. Охорона здоров’я і дотримання правил 

гігієни.  

Зміст та види діяльності дошкільників в процесі догляду за рослинами, 

тваринами куточка живої природи. Чергування в куточку природи і на 

ділянці, керівництво вихователя працею дітей старшого дошкільного віку. 

Діагностика навичок сформованості практичної діяльності дошкільників.  

 

Кредит 6. Форми ознайомлення дітей з природою  

Тема 1. Основні форми ознайомлення дітей з природою. Основні 

вимоги до занять ознайомлення з природою 

Класифікація основних форм ознайомлення дошкільників з природою. 

Індивідуальна, групова форма роботи. Організаційні форми. Комплексне, 

інтегроване заняття. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з 

природою. Типи занять та їх місцем у системі роботи. Особливості 

проведення занять з дітьми різного дошкільного віку. Організація свят в 

природі. 

Вимоги до проведення занять щодо ознайомлення з природним 

довкіллям. наліз заняття сфери «Природа» у дошкільному закладі. Критерії 

оцінювання проведеного заняття. 

 

Тема 2. Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, “Літо”, 

“Осінь”, “Зима” 

Фенологічний принцип ознайомлення дітей з природою. Спостереження-

основа формування реалістичних уявлень. Епізодичні і довготривалі 

спостереження. Первинні, повторні і заключні спостереження. 

Спостереження порівняльного характеру. Їх місце в різних вікових групах. 

Методика створення екологічного панно, способи фіксації спостережень за 

природою у різних вікових групах. 



Тема 3. Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та 

дикими тваринами 

Зміст та види діяльності дошкільників в процесі догляду за рослинами, 

тваринами куточка живої природи. Чергування в куточку природи і на 

ділянці, керівництво вихователя працею дітей старшого дошкільного віку. 

Діагностика навичок сформованості практичної діяльності дошкільників. 

Організація повсякденної праці в кутку природи, на городі, в квітнику. 

 

Тема 4. Екскурсії в природу як форма організації роботи з 

дошкільниками 

Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. 

Тематика та види екскурсій природничого змісту. Структура екскурсії. 

Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Цільова прогулянка як 

форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її від екскурсії. 

Методика проведення цільової прогулянки. Щоденні прогулянки на 

майданчику дошкільного закладу, їх значення у ознайомленні з природою. 

Структура щоденної прогулянки. Зміст фенологічних спостережень на 

щоденних прогулянках. Методи та прийоми роботи вихователя під час 

прогулянки. Засоби фіксації знань дітей про природу. 

Відмінність екскурсій від прогулянок. Специфіка проведення цільових 

прогулянок в молодших і середніх групах. Організація і методика проведення 

екскурсій в різних вікових групах: визначення цілі, проведення 

спостереження, вирощування рослин, догляд за тваринами. Обладнання для 

збору і розміщення зібраного матеріалу.  

Тема 5.Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

молодший групі 

 Зв’язок тем та форм активності, способи реалізації завдань на заняттях у 

молодший групі дошкільного закладу. Календар природи і календар погоди у 

молодшій групі, методика ведення. Відображення вражень дітей у малюнках 

чи інших видах зображувальної діяльності. Вимоги до складання нескладних 

колекцій з дошкільниками.  

 

Тема 6. Методика проведення занять ознайомлення з природою у 

середній групі  

Зв’язок тем та форм активності, способи реалізації завдань на заняттях у 

середній групі дошкільного закладу. Календар природи і календар погоди у 

середній  групі, методика ведення. Відображення вражень дітей у малюнках 

чи інших видах зображувальної діяльності. Вимоги до складання нескладних 

колекцій з дошкільниками.  

Тема 7. Методика  проведення занять ознайомлення з природою у  

старшій групі 

Зв’язок тем та форм активності, способи реалізації завдань на заняттях у 

середній групі дошкільного закладу. Календар природи і календар погоди у 

середній  групі, методика ведення. Відображення вражень дітей у малюнках 



чи інших видах зображувальної діяльності. Вимоги до складання нескладних 

колекцій з дошкільниками.  

 

Кредит 7. Ігрові та проектні технології  ознайомлення дітей з природою 

Тема 1. Дидактична гра як форма ознайомлення дітей з природою 

Навчально-виховне значення ігор як методу опосередкованого пізнання 

природи. Психологічні основи використання гри у навчанні дошкільників. 

Види ігор за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. 

Методика проведення ігор з дітьми різних вікових груп. Взаємозв'язок гри з 

іншими методами ознайомлення дітей з природою. Гра як форма 

ознайомлення дітей з природою. Рольові ігри, відтворюючі уявлення про 

природу. Ігри з природним матеріалом (піском, водою, льодом, снігом і ін.). 

Їх значення для сенсорної культури і пізнання дітьми природи. Дидактичні 

ігри з природним матеріалом ( листям, квітами, плодами, овочами, насінням) 

на розрізнення, розпізнавання по зовнішньому вигляду, на дотик, по запаху, 

на смак, по опису, загадці. Ігри на класифікацію предметів природи. Ігри з 

картинками. Місце різних ігор в роботі з дітьми різного віку, їх організація і 

проведення. 

Гра, як частина заняття по ознайомленню з природою. Фіксація вражень 

і закріплення знань дітей про природу. Використання зображувальної 

діяльності. Ведення щоденників спостережень, календаря спостереження за 

погодою. Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з 

природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних 

літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, 

тощо). Методика використання природознавчої літератури у різних вікових 

групах дитячого садка.  

Тема 2. Організація екологічної проектної діяльності у дошкільному 

закладі. 

Технології екологічного виховання. Організація екологічної проектної 

діяльності у дошкільному закладі, методика проведення з дітьми практично-

пошукової діяльності у екологічному проекті. 
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Матеріал до лекційних занять 

 

Лекція 1. Вступ. Предмет, методи, сутність і завдання екології  

Зміст: Визначення, предмет дослідження, завдання екологічної науки, 

розділи екології, основні напрямки екологічних досліджень, методи екологічних 

досліджень. 

Ключові слова: захист довкілля, науково-технічний прогрес, забруднення,  

кризові екологічні ситуації, рівень стійкості біосфери. 

Цілі: Досягнути розуміння студентами задач екологічної науки, сфер 

вивчення різними блоками, основних напрямів і методів екологічних досліджень 

 

                                     План лекції: 

1. Вступ. 

2. Виникнення становлення та розвиток екологічної науки 

3. Сучасний стан, структура, зв’язок з іншими науками. 

4. Методи екологічних досліджень. 
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                         Питання для самоконтролю 



1. Дати визначення та завдання дисципліни «Екологія». 

2. Які основні напрямі у сучасної екології? 

3. Які методи дослідження використовують в екології? 

4. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної 

кризи? 

5. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні? 

 

Лекція 2. Основи демекології  - екології популяцій 

Зміст: Ознаки популяції, структура популяцій, екологічна ніша, Динамічні 

показники популяції, Концепція демоцену і поняття виду, популяційні аспекти 

розвитку людства. 

Ключові слова: популяція, ознаки, структура, екологічна ніша, ареал 

популяції, демоцен, вид. 

Цілі: Ознайомити студентів з поняттям популяція, структурою, екологічна 

ніша, ареал популяції. 
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2. Просторова структура популяції 

3. Внутрішньопопуляційна структура. 

4. Екологічна ніша. 

5 Динамічні показники популяції. 

6. Популяційні аспекти розвитку людства 

                           Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 

2008. – 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. 

– 646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 



11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 Питання для самоконтролю. 

1. Поняття популяції, її ознаки. 

2. Просторова структура популяцій, популяційне поле, три основні типи 

розподілу живих організмів у популяційному полі. Територіальні 

взаємовідносини вищих тварин, типи заселення територій. 

3. Внутрішньопопуляційна структура: статева, вікова, розмірна. Значення 

внутрішньопопуляційної структури. 

4. Екологічна ніша, поняття, фундаментальна і реалізована екологічна ніша. 

Ареал популяції. 

5. Динамічні показники популяції. Криві виживання. 

6. Концепція демоцену і поняття виду. 

7. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління.  

8. Популяційні аспекти розвитку людства. 

 

Лекція 3: ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА БІОГЕОЦЕНОЗ 

 

Ключові слова: Екосистема, біогеоценоз, абіотичні, біотичні фактори, грунт, 

біотичний потенціал, опір середовища, сукцесія. 

Цілі: Пізнання студентами функціональних систем біосфери, їх ознак, 

усвідомлення всезагальних зв’язків і взаємодії живих і неживих компонентів, 

принципів функціонування екосистем. 

 

                                           План лекції 

1.Екосистеми і біогеоценоз. Ознаки для характеристики екосистем. 

2. Абіотичні фактори екосистем. 

3. Грунт як біокосний елемент екосистеми. 

4. Живі організми в екосистемах. 

5. Принципи функціонування екосистем. 

6. Забезпечення стійкості екосистем. 

7. Основні природні екосистеми Землі. 

Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 

2008. – 382 с.  



4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. 

– 646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 

                              Питання для самоконтролю 

1. Екосистеми і біогеоценоз, поняття. Компоненти біогеоценозу. Ознаки для 

характеристики екосистем. 

2. Абіотичні фактори екосистем, їх розподіл за призначенням, типи дії їх. 

        3. Найбільш важливі фактори з погляду життєдіяльності організмів  

(територія, температура, сонячна радіація, газовий склад повітря), їх значення для 

функціонування екосистем. 

 4. Грунт як біокосний елемент екосистеми: головні фактори утворення 

грунту, структура і екосистемні функції його. 

 5. Життя в грунті, механізми добування рослинами поживних речовин. 

 6. Живі організми в екосистемах, види структур біоценозу, правило 

формування видового складу біоценозу. 

 7. Основні форми зв’язків між організмами в біоценозі. 

 8. Принципи функціонування екосистем. Порушення цих принципів 

людиною. 

 9. Забезпечення стійкості екосистем (біотичний потенціал та опір 

середовища). 

10. Сукцесія – окремий випадок еволюції екосистем. Первинна та вторинна 

сукцесії. 

11. Основні природні екосистеми Землі (суходоли і екосистеми водойм). 

Розподіл екосистем за продуктивністю. 

 

 

Лекція 4. Біосфера – глобальна екосистема .  



Зміст: Поняття, структура, джерела потоку енергії на Земній Кулі, біогенна 

міграція хімічних елементів, середовище і його чинник и, місце людини в 

біосфері. 

Ключові слова: біосфера, , атмосфера, гідросфера, літосфера, ,біогенна 

міграція, біогенні хімічні елементи, чинники середовища, біотичні чинники, 

антропогенний вплив. 

Цілі: Досягнути розуміння студентами поняття «Біосфера», потоку і 

ефективності перенесення енергії в ній, біогеохімічних циклів, чинників 

середовища, місця людини в біосфері. 

                                    План лекції 

1. Поняття "біосфера" та "жива речовина".  

2. Вчення Вернадського В. І. про біосферу та ноосферу.   

3. Складові біосфери.   

4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері.   

5. Біогенні хімічні елементи. Біогеохімічні цикли.  

6. Динаміка й еволюція біосфери.   

Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 

2008. – 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. 

– 646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 

                             Питання для самоконтролю 



1. Біосфера, поняття, структура її, основна відмінність від других сфер Землі. 

Шість типів речовин, з яких сформована біосфера. 

2. Газова частина Біосфери, її роль. 

3. Гідросфера, її значення в Біосфері. 

4. Літосфера, грунт і його значення. 

5. Джерела потоку енергії на Земній Кулі. 

6. Сонячна енергія, потік енергії в Біосфері, ефективність перенесення енергії  

в живій речовині. 

7. Біогенна міграція хімічних елементів, біогеохімічні цикли, їх значення в 

колообігу біогенних елементів. 

8. Біогенні хімічні елементи. 

9. Основні типи міграції в межах геосфер, їх значення. 

10. Поняття «середовище», основні середовища живих організмів. 

11. Екологічні чинники, види їх. 

12. Абіотичні чинники, дія їх на живі організми: зона оптимуму, зона 

песимуму, діапазон стійкості. Закон обмежувальних чинників. 

13. Температура, розподіл тепла на Землі. Види температурних змін у 

середовищі, критерії для оцінки температурного режиму. 

14. Вода, значення для Біосфери і для живих організмів. 

15. Світло, значення для рослин і тварин. 

16. Хімічні чинники. 

17. Комплексні чинники: кліматичні, орографічні (рельєф), елфічні (грунтові) 

18. Біотичні чинники: фітогенні, мікробогенні, зоогенні, антропогенні. 

       19. Місце людини в Біосфері. 

 

 

Лекція 5. Антропогенний вплив на навколишнє середовище  

Зміст: Забруднення, поняття і класифікація їх; екологічна криза і екологічна 

катастрофа; антропогенні забруднення: механічні, хімічні, фізичні, біологічні. 

Нормування забруднень, принципи нормування. Визначення забруднень в 

навколишньому середовищі. Екологічний моніторинг. 

Ключові слова: забруднення, екологічна криза і катастрофа, ГДК, ГДР, 

якісні і кількісні методи дослідження. 

Цілі: Сформувати у студентів вірне розуміння основних причин негативного 

антропогенного впливу на довкілля, розуміння поняття «забруднення», можливих 

наслідків негативного впливу на Біосферу. 

                                              

                                       План лекції 

1. Забруднення, класифікація їх. 

2. Причини антропогенних забруднень довкілля і основні джерела. 

3. Механічні, хімічні, фізичні і біологічні забруднення. 

4. Забруднення довкілля пестицидами. 

5. Нормування забруднень, принципи нормування. 

6. Екологічний моніторинг. 



Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 

2008. – 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 

7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. 

– 646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Етапи виробничої діяльності людства з погляду впливу їх на довкілля. 

2. Забруднення, визначення цього поняття, класифікація забруднень з позиції 

теорії перешкод та за походженням. 

3. Екологічна криза і екологічна катастрофа, поняття, різниця між ними. 

4. Природні забруднення біосфери, види їх за значенням для Біосфери. 

5. Причини антропогенних забруднень довкілля і основні джерела 

антропогенних забруднень. 

6. Класифікація антропогенних забрудненням за походженням. Механічні 

забруднення, джерела їх і вплив на біосферу. 

7. Хімічні забруднення, джерела їх і найпоширеніші забруднювальні 

речовини. 

8. Фізичні забруднення біосфери, основні види їх, вплив на довкілля і живі 

організми. 

9. Забруднення біосфери пестицидами, особливості поведінки їх у 

навколишньому середовищу  і впливу на живі організми. 



10. Біологічне забруднення. 

11. Нормування забруднень: ГДК, ГДР, їх визначення. Принципи 

нормування. 

12. Особливості нормування забруднень в різних середовищах. 

13. Визначення забруднень в навколишньому середовищу, якісні і кількісні 

методи досліджень. 

14. Екологічне навантаження, модуль техногенного навантаження. 

15. Екологічний моніторинг і якість природного середовища. 

 

Лекція 6. Екологічні проблеми України 

 

Зміст: Основні джерела забруднення атмосферного повітря вод і грунтів 

України, екологічна характеристика основних регіонів, нормативи оцінки якості 

повітря, вод і грунтів; екологічний стан основних водойм і грунтів України, 

нормування якості об’єктів природного середовища, проблеми промислових та 

житлово-комунальних відходів. 

Ключові слова: джерела забруднення, нормативи оцінки, регіони України, 

напрями заходів, нормування якості, промислові та побутові відходи. 

Цілі: Ознайомити студентів з екологічним станом об’єктів природного 

середовища України, з основними нормативами оцінки забруднень, основними 

напрямами заходів щодо попередження забруднення довкілля. 

 

                                            План лекції 

1. Основні джерела забруднення довкілля України. 

2. Екологічна характеристика основних регіонів України. 

3. Екологічна характеристика основних водойм України. 

4. Проблеми промислових та житлово-комунальних відходів. 

5. Стан природного середовища Миколаєва та області. 

Література 

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, 

Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408с. 

2. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. 

К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382с.: іл.  

3. Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В. Коврегін В.В. Екологія: 

Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 

2008. – 382 с.  

4. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони 

довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

5. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. 

Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 

6. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний 

словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 

247 с. 



7. Екогеографія України: навч. посіб. / Гавриленко О.П. – К: Знання, 2008. 

– 646 с. 

8. Батлук В. А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007.-519 с. 

9. Цебржинський О. І., Черно В. С. Вибрані лекції з екології. – Миколаїв, 2006. 

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Знання, 2010- 205 с. 

11. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. охорона 

природи. Словник-довідник.- К.: Знання. – 2002. – 550 с. 

12. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Ґенеза. 2001. – 214 с. 

 

                                 Питання для самоконтролю 

1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря України і їх 

характеристика.                                                              

 2. Характеристика регіонів України з найбільш забрудненим атмосферним 

повітрям. 

3. Основні нормативи оцінки ступеня забруднення повітря, їх значення. 

4. Основні напрями заходів щодо попередження забруднення атмосфери. 

5. Екологічний стан основних рік України, основні забруднювачі їх. 

6. Стан малих річок України. Екологічний стан Азовського і Чорного морів. 

7.  Нормування якості води відкритих водойм в нашій країні. Контроль і 

управління якістю води. 

8. Стан земельного фонду України, основні джерела забруднення грунтів, 

поведінка забруднень в грунті. 

9. Стан лісів в Україні. 

10. Проблеми відходів людської діяльності  (промислові відходи) в Україні. 

11. Проблеми житлово-комунальних відходів в Україні.  

12. Стан природного середовища Миколаєва та області. 

 
Лекція 7. Завдання і зміст ознайомлення дошкільників з природою. 

План 

1. Теоретичні основи ознайомлення дошкільників з природою 

2. Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу.  

3. Принципи відбору навчального матеріалу: принцип виховуючого та 

розвиваючого характеру знань; науковості; енциклопедичності знань; 

принцип доступності; краєзнавчий принцип. 

4. Загальна характеристика умінь і навичок щодо вирощування рослин, 

догляду за тваринами, природоохоронної діяльності в природі. 

5. Структура діючих програм. Характеристика розділу ознайомлення дітей з 

природою.  

Література 

1. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

2. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей 

дошкільного віку. – К., 2001. 



3. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей 

дошкільного віку. :[Навчальний посібник для студентів спеціальності 

„Дошкільна освіта”] / автор та укладач А.В. Сазонова. – К.: 

Видавничий Дім „Слово”, 2010. -248с. 

 



Лекція 8. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з 

природою.  

План 

1. Загальна класифікація методів ознайомлення дітей з природою. 

Вимоги до вибору методів і прийомів навчання. 

2. Класифікація методів ознайомлення дітей з довкіллям. 

3. Пояснювально-ілюстративний, проблемний. Дослідницькій метод. 

Практичні методи. Ігрові методи ознайомлення дітей з довкіллям. 

Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з природою. 

Види спостережень, їх зміст, місце і значення у кожній віковій групі 

дітей у ДНЗ та сім’ї.  

Література 

1. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  - 432с. 

2. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей 

дошкільного віку. – К., 2001. 

3. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей 

дошкільного віку. :[Навчальний посібник для студентів спеціальності 

„Дошкільна освіта”] / автор та укладач А.В. Сазонова. – К.: 

Видавничий Дім „Слово”, 2010. -248с. 

4. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с. 

 

Лекція 9. Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей з 

природою 

План 

1. Класифікація наочних методів ознайомлення дітей з природою.  

2. Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення.  

3. Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з 

природою. 

4. Особливості використання наочних методів в роботі з дітьми різного 

дошкільного віку. 

5. Словесні методи. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з 

природою. 

6. Види розповідей та загальні вимоги до них. Мовні логічні завдання як 

особливий вид розповіді. Види бесід та вимоги до їх проведення.  

7. Використання в екологічному вихованні різноманітних літературних 

жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо).  

8. Нескладні досліди в групах старшого дошкільного віку. Структура 

досліду. Особливості структури та методики проведення досліду в 

дошкільному закладі. 

9. Праця дітей по вирощуванню рослин, догляд за тваринами, охорона 

природи. 

 



Література 

1. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. (Ігри для сенсорного 

розвитку). – К., 1997. 

2. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного 

віку „Малятко” /Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000. 

3.  Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

 

 

Лекція 10. Організація і зміст дослідницької діяльності дітей у природі  

План 

1. Практичні методи ознайомлення дітей з природою.  

2. Праця дітей як один з основних методів ознайомлення з природою, її 

своєрідність та значення. 

3. Види праці дітей в природі та її зміст в різних вікових групах.  

4. Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. 

5.  Структура досліду. Особливості структури та методики проведення 

досліду в дошкільному закладі. 

Література 

1. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей 

дошкільного віку. – К., 2001. 

2. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра 

природолюба 

3. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан. 2003. – 96с. 

 

Лекція 11. Основні форми ознайомлення дітей з природою. 

План 

1. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою.  

2. Типи занять та їх місцем у системі роботи.  

3. Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з 

природою. 

4. Організація свят в природі. 

Література 

1. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного 

віку „Малятко” /Керівник авт.кол. З.П.Плохій. – К.,2000. 

2. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до  природи у дітей  

дошкільного віку. –  К., 2001. 

3. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

4. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей 

дошкільного віку. :[Навчальний посібник для студентів спеціальності 

„Дошкільна освіта”] / автор та укладач А.В. Сазонова. – К.: 

Видавничий Дім „Слово”, 2010. -248с. 



 

 

Лекція 12. Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, “Літо”, 

“Осінь”, “Зима”(2год.). 

План 

1. Фенологічний принцип ознайомлення дітей з природою.  

2. Спостереження-основа формування реалістичних уявлень. 

3. Епізодичні і довготривалі спостереження.  

4. Первинні, повторні і заключні спостереження. Спостереження 

порівняльного характеру. Їх місце в різних вікових групах.  

5. Методика створення екологічного панно, способи фіксації 

спостережень за природою у різних вікових групах. 

Література 

1. Борисенко Н.М. Екологічне середовище дошкільного навчального 

закладу. Базова програма „Я у світі” (метод. рекомендації для 

вихователів ДНЗ)/ Н.М. Борисенко.-Х.: Основа, 2009. -174с. – С.137-

178. 

2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

3. Бєлєнька Г. Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» // Г. 

Бєлєнька. Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 11. – 

2012. – С. 8. 

 

Лекція 13. Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та 

дикими тваринами. 

План 

1. Зміст та види діяльності дошкільників в процесі догляду за 

рослинами, тваринами куточка живої природи. 

2. Чергування в куточку природи і на ділянці, керівництво 

вихователя працею дітей старшого дошкільного віку. 

3. Діагностика навичок сформованості практичної діяльності 

дошкільників. 

4. Організація повсякденної праці в кутку природи, на городі, в 

квітнику. 

Література 

1. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

2. Бєлєнька Г. Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» // Г. 

Бєлєнька. Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 11. – 2012. – 

С. 8. 

 

Лекція 14. Дидактична гра як форма ознайомлення дітей з природою. 

План 



1. Навчально-виховне значення ігор як методу опосередкованого пізнання 

природи. Психологічні основи використання гри у навчанні 

дошкільників. 

2.  Види ігор за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. 

Методика проведення ігор з дітьми різних вікових груп. 

3.  Взаємозв'язок гри з іншими методами ознайомлення дітей з 

природою. Гра як форма ознайомлення дітей з природою.  

4. Рольові ігри, відтворюючі уявлення про природу. Ігри з природним 

матеріалом (піском, водою, льодом, снігом і ін.). Їх значення для 

сенсорної культури і пізнання дітьми природи. 

Література 

 

1. Вознюк Л. Вірші– [Електронний ресурс] Режим доступу: http : 

//lesia.vozniuk.com  

2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач 

Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. - К.: 

Академвидав, 2006.  

 

 



 

Матеріали до практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Вступ. Предмет, методи, сутність і завдання екології 

Мета: розширити знання студенів про екологію, як самостійну науку, 

понятійно-категоріальний апарат та особливості структури екології. 

Ключові поняття: екологія, соціоекологія, геоекологія, техноекологія. 

План 

1. Екологія як наука. 

2. Понятійно-категоріальний апарат екології як науки. 

3. Структура екології. 

4. Методи екологічних досліджень. 

5. Зв'язок екології з іншими науками. 
 

Практичні завдання 

1. Ознайомтесь із комплексом екологічних наук на нинішньому етапі 

розвитку науки.  

2. Охарактеризуйте специфіку методів дослідження екології.  

3. Поясніть міждисциплінарний характер екології.  

4. Проаналізуйте взаємовідносини людини і природного середовища в 

історичному розвитку.  

 

Творче завдання 

1. Прочитайте уважно розділ 8 „Людина і світ природи” книги В.Г.Нестеренка 

„Вступ до філософії.Онтологія людини” – К.,1995 і дайте конкретну 

відповідь на питання: 

які ідеї мислителів минулого можуть бути використані для обґрунтування 

нового ставлення до природи, для розробки оптимальної екологічної стратегії 

людства?  

Наприклад: „Люди скоряються законам Природи, навіть коли діють 

проти них.”Й.-В.Гете. видатний німецький поет, мислитель, природознавець 

(ХVІІІ-ХІХ). 

”Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу 

життя”.Демокріт, давньогрецький філософ (V –ІV ст.до н.е.) 

 

Теми рефератів та повідомлень 

1 Сучасна екологічна ситуація в Україні.  

2. Екологічні катастрофи та їх наслідки.  

3. Навколишнє середовище і здоров'я людей.  

4. Актуальність екологічних проблем.  

5. Найбільш екологічно небезпечні об'єкти України.  

6. Хімізація сільського господарства та її наслідки.  

7. Соціально-економічні аспекти екологічних проблем.  



8. Сучасна стадія взаємодії суспільства та природи. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Екологія живих організмів. Природне середовище та екологічні 

чинники 

Мета: ознайомити студентів із поняттями «природне середовище», 

«екологічні чинники». 

План 

1. Поняття про організм і середовище існування. Типи середовищ. 

2. Біотичні фактори у взаємозв’язках між живими організмами. 

3. Поняття про середовище існування. 

4. Наземно-повітряне середовище. 

5. Водне середовище. 

6. Грунт як середовище існування. 

7. Організм як середовище існування. 

 

Контрольні питання 

1. Екологічні фактори.  

2. Загальні закономірності їх впливу на живі організми.  

3. Абіотичні фактори: температура, світло, вологість, іонізуюче 

випромінювання, їх характеристика.  

4. Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозв’язків.  

5. Антропогенні фактори, їх характеристика.  

6. Поняття природного середовища. Визначення природного середовища.  

7. Види природного середовища.   

8. Екологічні чинники середовища: поняття та класифікація. Загальні 

закономірності та їх дія на живі організми. Лімітуючі чинники.  

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Основи демекології – екології популяцій 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями демекології. 

Ключові поняття: Демекологія, народжуваність, смертність, динаміка 

популяцій, чисельність популяцій, територіальність, ієрархія. 

План 

1. Популяції та їх основні параметри. 

2. Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття. 

3. Структура популяцій. 

4. Типи взаємовідносин між популяціями. 

5. Коливання та регуляція численності популяції. 

6. Ріст чисельності популяції, криві росту та виживання. 

 



 

 

Індивідуальне завдання 

1. Навести приклади різних форм організації популяцій : поодинокий спосіб 

життя, сімейний спосіб життя, зграя, стадо, колонія, прайд. 

2. На чому побудована ієрархія популяції? (навести приклади видів тварин) 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Вивчення екології біотичних угруповань 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями синекології. 

Ключові поняття:  Фітоценоз, зооценоз, мікробіоценоз, фітоценологія, 

біоіндикатори, біотоп, трофічний рівень, трофічні ланцюги, екотоп, сукцесії. 

План 

1.Біоценози (угрупування) , їх таксономічний та функціональний склад. 

2. Трофічна, просторова, екологічна структура біоценозу. 

3. Видова структура угрупувань та способи ії виявлення. 

4. Поняття про екологічну нішу, потенційна та реалізована ніша. 

5. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Типи 

сукцесій. 

6. Індикативне значення організмів. 

Індивідуальне завдання 

 Визначити критерії, за якими угрупування можна назвати біоценозом. 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Вчення про екосистеми 

Мета: ознайомити студентів з поняттями «екосистема» та «біогеоценоз». 

Ключові поняття:  Фотосинтез, продуценти, консументи, деструктори, 

фітофаги, зоофаги, детритофаги, стенофаги, поліфаги.  

План 

1. Суть понять «екосистема» та «біогеоценоз». Вчення В.Сукачова. 

2. Складові компоненти біогеоценозу на основні фактори, які забезпечують 

його існування. 

3. Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. 

4. Первинна продукція – продукція автотрофних організмів. Екологічна 

ефективність екосистем. 

5. Екологічна піраміда. Піраміда мас, чисел та енергії. 

6. Загальні принципи стійкості екосистем. 

Контрольні питання 

1. Екосистеми – основні структурні одиниці сфери життя.  



2. Критерії виділення екосистем.  

3. Компоненти, будова і закони формування їх структури.  

4. Біотична будова екосистеми.  

5. Характер зв'язків у екологічній системі.  

6. Трофічні ланцюги, рівні, сітки, піраміди. 

7. Поняття «угруповання», «біоценоз», «геобіоценоз», «екосистема». 

 

 

Практичне заняття № 6-7 

Тема. Біосфера – глобальна екосистема. 

Мета:  Поглибити і розширити знання про біосферу як глобальну 

екосистему. Вивчити основні закономірності процесів на біосферному рівні 

організації живого; визначити роль людини в біосфері; знайти заходи з 

охорони навколишнього середовища, поглибити і розширити знання про 

екологічні фактори, біоценози, екосистеми. 

План. 

1. Біосфера та її межі. Ознаки біосфери як глобальної екосистеми за 

визначенням сучасної екології. 

2. Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу. 

В.Вернадський і його концепція біосфери. Багатоаспектність визначення 

біосфери В.Вернадським. Витоки і недоліки ноосферної концепції. 

3. Багатоманітність уявлень про біосферу в сучасній екології. Погляди 

Ю.Одума, Дж.Хатчінсона, В.Тимофєєва-Ресовського, М.Будико, 

М.Камшилова, А.Уголева, М.Голубця та ін. 

4. Питання про біотичну суть біосфери.Функції живої речовини. Концепція 

структурних рівней організації живого і місце біосфери серед рівней 

організації живого. Організмовий, популяційний і екосистемний рівні 

організації живого. 

5. Біоценоз, біострома, біогеоценоз і біосфера як існуючі на екосистемному 

рівні організації живого. 

6. Біосфера як гобальна екологічна система. Ознаки біосфери як глобальної 

екосистеми за визначенням сучасної екології.Світоглядний смисл і 

методологічний вплив концепції біосфери на сучасну науку. 

 

Контрольні завдання: 

1. Що таке біосфера? Які вчені розробили концепцію біосфери? 

2. Які частини геосфери входять до складу біосфери? Чим біосфера 

відрізняється від інших оболонок Землі? 

3. Які типи речовин біосфери виділив В.І.Вернадський? 

4. Що розумів В.І.Вернадський під живою речовиною та які біохімічні  

принципи лежать в основі біогенної міграції? 

5. Назвіть функції, які виконує жива речовина в атмосфері, гідросфері, 

літосфері. 



6. Охарактеризуйте основні рівні організації живої матерії. 

 

Теми рефератів та повідомлень 

1. Вчення про біосферу та її еволюція.  

2. Еволюція людини.  

3. Кругообіг речовин та енергії в біосфері.  

4. Проблема походження життя на землі.  

5. Урбанізація і навколишнє середовище.  

6. Вчення В. Вернадського про біосферу.  

7. Негативний вплив антропогенної діяльності на навколишнє природне 

середовище.  

8. Сутність основних етапів розвитку екології як науки 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Антропогенний вплив на природне середовище. 

Мета: ознайомити студентів із впливом практичної діяльності людини на 

біосферу. 

Ключові поняття: науково-технічний прогрес, екологічна криза, джерела 

екологічної кризи, екологічна катастрофа, екологічні проблеми, деградація 

біосфери, гранично-допустима концентрація, екологічна безпека. 

План 

1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології 

2. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу 

3. Техногенно-екологічна безпека України 

4. Форми та механізм деградації біосфери. Вплив промисловості та 

сільськогосподарського виробництва на біосферу. 

5. Природні небезпечні явища і процеси (приклади природних 

небезпечних явищ). 

6. Техногенні небезпечні явища і процеси (приклади). 

7. Екологічні особливо небезпечні проблеми. 

8. Екологічна безпека як основа сталого розвитку. 

Індивідуальне завдання 

1.Назвати головні причини розвитку глобальної екологічної кризи та наведіть 

кілька прикладів на підтвердження факту наростання глобальної екологічної 

кризи. 

2.Наведіть приклади  опустелювання, деградації грунтів, зникнення лісів на 

континентах, вкажіть причини цього. 

 

Творче завдання 

Спробуйте оцінити розміри Вашого власного “внеску” в забруднення 

навколишнього середовища. Для цього складіть перелік видів та кількості 



споживаних вами матеріалів та речовин за повну добу та кількості відходів. 

Після цього підрахуйте річний  об’єм вироблених вами відходів. 

 

Контрольні питання 

1. Значення гідросфери в житті людини і природи. Екологічні функції. 

2. Розподіл води на планеті. Основні джерела забруднення і засмічення 

гідросфери. 

3. Наслідки забруднення гідросфери. Вплив кислотних опадів та озонових 

дір на навколишнє середовище. 

4. Екологічне значення атмосфери. Склад та будова. 

5. Джерела забруднення атмосфери. Наслідки. 

6. Що таке парниковий ефект? Його дія та причини виникнення. 

7. Шкідливий вплив тютюнового диму на людський організм та 

атмосферне повітря.  

8. Техносфера та техногенні чинники забруднення довкілля (джерела 

антропогенних забруднень енергетичного, промислового, транспортного, 

комунально-побутового походження).  

9. Вплив людини на представників флори і фауни. Стійкість живих істот до 

антропогенних впливів. Причини вимирання і зникнення видів.  

10. Природно-заповідний фонд України. Національні парки, заповідники, 

заказники, пам'ятки природи.  

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Екологічні проблеми України. 

Мета: ознайомити студентів із регіональними і локальними екологічними 

проблемами України. 

Ключові поняття: екологічне право, природні ресурси, об’єкти правової 

охорони природного середовища, екологічні права громадян України, екологічна 

експертиза, Червона книга України, «Зелена» книга. 

 

План 

1. Екологічна ситуація у світі. Екологічна ситуація в Україні.  

2. Екологічна діяльність Римського клубу. 

3. Сучасний стан біосфери і причини її деградації.  

4. Розвиток глобальної екологічної кризи та її прояви.  

5. Екологічні аспекти науково-технічного прогресу. Екологічний прогноз.  

6. Концепція сталого розвитку. 

7. Регіональні та локальні екологічні проблеми.  

8. Природно-заповідний фонд півдня України. Стан навколишнього 

природного середовища в Миколаївській області. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть головні причини розвитку глобальної екологічної кризи. 



2. Антропогенний вплив на рослинний та тваринний світ. Причини 

скорочення чисельності одних видів та збільшення інших видів рослин і 

тварин внаслідок антропогенної діяльності (приклади). 

3. Охорона рослинного світу. «Зелена» книга. 

4. Охорона тваринного світу. Червона книга (міжнародна, Червона книга 

України – рік створення, мета, зміст та ін.). 

5. Які об’єкти належать до екологічно небезпечних?Назвіть такі на території 

Миколаївщини, Херсонщини, Одещини. 

Завдання для творчої роботи: 

1. Напишіть аннотацію на уривок фільму А.Гора «Глобальне потепління», 

спробуйте встановити, порушення яких екологічних законів призвело до 

таких наслідків.  

2. Міфи, легенди народів стародавнього світу про рослинне царство (флору) – 

5 прикладів. 

3. Міфи, легенди народів стародавнього світу про тваринне царство (фауну) – 

5 прикладів.  

4. Дібрати по 10 представників рідкісних та зникающих видів степового 

регіону рослинного (10 прикладів) та тваринного (10 прикладів) світу. 

Теми рефератів та повідомлень 

1. Сучасний стан Чорного та Азовського морів.  

2. Роль громадських організацій в збереженні природи.  

3. Роль міжнародних організацій в збереженні природи.  

4. Екологічний стан України.  

5. Екологічний стан степового регіону України.  

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Осередок природи дошкільного закладу. 
План 

1. Характеристика осередку природи як складової навчального середовища 

дошкільного закладу  

2. Осередок природи – частина навчально-виховного середовища ДНЗ. Обладнання 

куточка природи у ДНЗ. Вимоги до обладнання осередку природи у ДНЗ.  

3. Куток природи як основна база ознайомлення дітей з природою. Вимоги до 

розміщення об'єктів кутка природи. Вимоги до планування і озеленення ділянки. 

Влаштування на території дошкільного закладу моделей природних фітоценозів 

(куточків лісу, луків), штучної водойми. 

4. Город та плодово-ягідний сад на ділянці дошкільного закладу, їх планування.  

5. Тварини на ділянці дитячого садка.. Приваблювання птахів на ділянку дитячого 

садка, влаштування «пташиного стовпа», вивішування годівниць, поїлок, штучних 

гніздівель для птахів. 

Базова термінологія: навчально-виховне середовище, осередок природи, природознавчий 

осередок , типовий перелік обладнання для дитячих садочків. 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу (1,4) опрацювати такі питання:  

1. Визначити складові природничого розвивального середовища дошкільного закладу [1,4,5] 



2. Скласти план роботи вихователя по ознайомленню дітей з умовами вирощування рослин.  

3. Ознайомитися з вимогами щодо обладнання куточка природи у дошкільному закладі.  

Кімнатні рослини – матеріал для формування у дітей уявлень про рослину - частину живої 

природи.  

Отруйні рослини. Розміщення та догляд за кімнатними рослинами. Організація догляду 

дошкільників за рослинами. 

Практична частина:  

1. Знайдіть матеріал щодо облаштування «Екологічної стежки»: коротко опишіть 

елементи стежки; зобразіть «Екологічну стежку» у вигляді схеми на ділянці ДНЗ, її 

елементи, вимоги до утримування. 

2. Самостійно укладіть таблицю або мультимедійний проект «Лікарський город на 

ділянці дитячого садка»  

Творче індивідуальне завдання:  
1. Скласти орієнтовний перелік кімнатних квітів, що можуть вирощуватися у дошкільному 

закладі. Скласти план озеленення групи та території дитячого садку 

2. Переглянути відео «Отруйні рослини» та зробити анотацію. 

Питання для самоконтролю: 
Екологічна стежина на території дошкільного навчального закладу це – 

а) маршрут, який проходить через різноманітні природні об’єкти, що мають естетичну та 

природоохоронну цінність; 

 б) комплекс тематичних  дослідницьких ділянок; 

 в)дослідницька ділянка, де проводять досліди з ґрунтом, водою, насінням рослин; 

 г)ділянка для ігор, читання літератури, складання екологічних казок, проведення занять, 

малювання. 

Позначте як з наведених умов є необхідними при обладнанні і формуванні куточка живої природи: 
а) вік дітей, безпека для здоров’я; 

б) вік дітей, особливості природного оточення,; 

в) особливості природного оточення, безпека для здоров’я; 

г)матеріальні можливості, вік дітей. 

У куточку природи середньої групи дошкільного закладу рекомендується мати: 

а) акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, олеандр, кактус) 

б) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, 

рослини (фікус, бальзамін, герань, олеандр, кактус), матеріал для розвитку трудових навичок; 

в) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, 

рослини (фікус, бальзамін, герань, фіалка), матеріал для розвитку трудових навичок. 

г) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, 

рослини (фікус, бальзамін, герань ,фіалка), матеріал для розвитку трудових навичок, тераріум. 

 

Література: 
1. Борисенко Н.М. Екологічне середовище дошкільного навчального закладу. Базова програма „Я у світі” 

(метод. рекомендації для вихователів ДНЗ)/ Н.М. Борисенко.-Х.: Основа, 2009. -174с. – С.137-178. 

2. Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах 

[Електронний ресурс] / наказ Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 р. № 985 

/ Режим доступу:  http://www.edu.kiev.ua/ 
3. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) // 

Дошкільне виховання. – 2010. – №7.– С. 6-10. 

4. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій Дім 

«Слово», 2012 – С.142-152. 

5. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Л.М.Сімак, Л.М.Макарова, 

О.М.Кириленко, Н.А.Назарова; під ред. Є.П.Кулькіної – Херсон: РІПО, 2005 – 52 с. 

6. Носачова Т. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку // Т. Носачова. Вихователь-

методист дошкільного закладу. - № 6. – 2012. – С. 13-19. 

7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навч. посібник] / Т.І.Поніманська - К.: Академвидав, 2006. 

 

Практичне заняття № 11 

http://www.edu.kiev.ua/


Тема. Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою. 
План 

1. Характеристика методів та прийомів ознайомлення дітей з 

природним довкіллям. Класифікація методів ознайомлення дітей з 

довкіллям. 

2. Пояснювально-ілюстративний, проблемний. Дослідницькій .Метод 

спостережень. Практичні методи.  

3. Ігрові методи ознайомлення дітей з довкіллям. Організація 

фенологічних спостережень з дошкільниками у природному 

довкіллі. 
 

Базова термінологія: метод, прийоми, засоби. 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу  опрацювати такі питання: 

Умови формування у дітей дошкільного віку природознавчих уявлень. 
Практична частина: На основі конспекту заняття з обраної теми («Дерева восени», «Осінь у 

саду» ) визначте освітні лінії та лінію «Дитина у світі природи», та дайте характеристику методам, 

що використовуються. 

Творче індивідуальне завдання: Запропонуйте оптимальні методи ознайомлення дітей з 

природою відповідно обраного заняття. Обгрунтуйте вибір. 

Питання для самоконтролю: 
До методів що забезпечують безпосереднє ознайомлення дітей з природою відносяться: 

а)спостереження, експеримент, праця, досліди з природним матеріалом; 

б) розгляд картин, використання діафільмів ї кінофільмів, ігри з картинками, іграшками, словесні 

дидактичні ігри, розповіді, бесіди, читання художньої літератури; 

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом; 

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, 

тварин. 

 

Література: 
1. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 

2. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

3. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 

 

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Наочні,  практичні та словесні методи ознайомлення дітей з природою. 
План 

1. Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. 

Види ілюстративного матеріалу. Використання технічних засобів для демонстрації 

наочного матеріалу на заняттях та в повсякденному житті. 

2. Використання дидактичних картин в ознайомленні з природою. 

3. Використання художніх картин в ознайомленні з природою. 

4. Характеристика практичних та словесних методів ознайомлення дітей з природою. 

Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного віку.  

5. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою. Розповіді 

вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.  



6. Види розповідей та загальні вимоги до них. Мовні логічні завдання як особливий вид 

розповіді. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. 

7. Види бесід та вимоги до їх проведення. Взаємозв'язок бесід з іншими методами 

ознайомлення дітей з природою. 
 

Базова термінологія: наочний принцип навчання, засоби наочності, чуттєвий образ, 

золоте правило дидактики, практичні методи, словесні методи, засоби навчання та 

ознайомлення з природою, 

Методичні рекомендації:  

Використовуючи методичну та наукову літературу опрацювати такі питання: Методика 

використання дидактичних картин та фотоілюстрацій у роботі з дітьми різних вікових груп.  

Практична частина:  

1.Написати анотацію на один із наборів дидактичних картин, що використовуються у 

ознайомленні з природою дітей дошкільного віку. 

 -проаналізувати анотацію на один із наборів дидактичних картин, що використовуються у 

ознайомленні з природою дітей дошкільного віку. 

 -написати розповідь за художньою картиною. 
3. Розробити фрагмент заняття з використанням засобів наочності на одну з запропонованих 

тем: Листопад проводжає осінь, Плаче дощик восени,зустріч із Лісовичком (Хто у лісі живе?) 

Творче індивідуальне завдання: Спираючись на знання, отримані на заняттях з основ 

образотворчого мистецтва та методики керівництва зображувальною діяльністю дітей, 

самостійно укласти тематичний перелік художніх картин, які можна використати в 

процесі ознайомленні з природою дітей дошкільного віку. 

Питання для самоконтролю: 
Суть принципу наочності  при вивченні предметів довкілля у дошкільному закладі полягає 

у: 

а) активному використанні різноманітних предметів та засобів для реального відображення явищ 

природи; 

б) створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується пізнавальна діяльність дітей, 

спрямована на оволодіння системою природознавчих уявлень і понять;  

в) створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання; 

г) створенні системи сенсорних еталонів. 

Вимогами до використання наочного матеріалу на заняттях у старших групах дошкільного 

закладу є: 

а) динамічність предметів; реальність існування їх в навколишньому житті; наочність; 

б) динамічність предметів, гігієнічні, педагогічні та естетичні вимоги; 

в) педагогічні вимоги; дозування наочності та умови їх застосування; 

г) естетичні вимоги, яскравість таблиць, сюжетних малюнків. 

Які наочні засоби доцільно використовувати під час формування у дітей уявлень про 

польові квіти: 
а)предметні малюнки, фотографії ,гербарії ; 

б) фотографії, схеми, макети, моделі ,гербарії; 

в)предметні малюнки,  макети, моделі ,гербарії,; 

г)предметні малюнки, фотографії,  живі об’єкти, моделі, гербарії; 

д)предметні малюнки, фотографії, живі об’єкти, гербарії . 

 
Література: 
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Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 
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Богдан», 2011. 

6. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Сонце. Вода. Дощ. Вітер. Сніг. 

Земля», «Ялинка. Дерево. Кущ. Трава. Квіти», «Курочка. Півник. Корівка. Котик. Собака. Ведмідь. 

Заєць. Лисиця. Ворона. Синиця. Коза. Качка. Шпак. Сорока». Перша молодша група (3-й рік життя): 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

7. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «У лікаря», «В магазині», «В 

перукарні», «Одяг», «Іграшки», «На пошті», «на будові», «Овочі», «Фрукти», «Сім’я», «Свійські 

тварини», «Знаряддя праці», «Зима», «Весна», «Осінь», «На дорозі». Друга молодша група (4-й рік 
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8. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Рослини», «Птахи», «Звірі», «Овочі», 

«Фрукти», «Транспорт». Перша молодша група (3-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

9. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба. 

 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Організація і зміст спостереження за природою дітей різних вікових 

груп. 
План 

1.Особливості проведення фенологічних спостережень у дошкільному закладі. 

2.Вимоги до проведення фенологічної екскурсії 

3.Методика ведення календаря спостережень та щоденника спостережень за 

природою. 

4. Зміст спостережень за природою у різних вікових групах. 

 

Базова термінологія: спостереження за погодою, спостереження за рослинами, 

спостереження за тваринами, спостереження за діяльністю людей. 
Методичні рекомендації: Фенологічна екскурсія базується на вивченні сезонних змін в живій та неживій природі 

і проводиться відповідно до пір року. Особливості фенологічної екскурсії:  базування на вивченні сезонних змін в живій 

та неживій природі; проведення відповідно до пір року; сприйняття природи різними органами чуття; розуміння 

взаємозв’язків у природі; 

Використовуючи методичну та наукову літературу () опрацювати такі питання: 

Практична частина: 

Розробити фрагмент заняття з використанням засобів наочності на одну з запропонованих тем: 

спостереження за рибкою в акваріумі, спостереження за рослинами у куточку природи. 

Творче індивідуальне завдання:  

Питання для самоконтролю: 
Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що… 

а)є  планомірним, цілеспрямованим; 

б) є  планомірним, цілеспрямованим, дієвим; 

в) має бути спеціально - організованим вихователем;  

г)має більш яскравий емоційний фон та проводиться тільки за об’єктами природи. 

 
Література: 

1. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 

3. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи // І.Молчанова. 

Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 25. 

4. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 



5. Роль малих фольклорних жанрів у проведенні етюдних занять екологічного спрямування / Навч.-

метод. рекомендації для вихователів ДНЗ] / упоряд: О.Б. Полевікова, Н.М. Борисенко  та інш.- ХДУ, 

2011. -158с. – С.71-89. 

 

 

Практичне заняття № 14 

Тема. Основні форми ознайомлення дітей з природою. Основні вимоги до 

занять ознайомлення з природою. 
План 

1. Класифікація основних форм ознайомлення дошкільників з природою. 

2. Індивідуальна , групова форма роботи. Організаційні форми . Комплексне, інтегроване 

заняття, 

3. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою. Типи занять та їх місцем у 

системі роботи. 

4. Особливості проведення занять з дітьми різного дошкільного віку. 

5. Вимоги до проведення занять щодо ознайомлення з природним довкіллям. 

 

Базова термінологія: індивідуальна , групова форма роботи, організаційні форми 

проведення занять у ДНЗ. 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу () опрацювати такі питання: 

Практична частина:Ознайомитися з різноманітними формами організації процесу ознайомлення 

дошкільників з природою.Скласти конспект інтегрованого заняття «Сонце стукає в віконце». 

Провести самоаналіз заняття за схемою: 

1. Чи відповідає моє заняття програмі?  

2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на занятті навчальні, виховні і  

розвиваючі завдання?  

3. Чи оптимально було визначено зміст заняття, чи відповідає він завданням?  

4. Що було основним, найсуттєвішим на занятті?  

Чи зуміла я акцентувати увагу дітей на його вивченні?  

5. Чи вдало визначена структура заняття? Чи була організована на занятті робота із  

формування основних умінь, навичок, інтересів дітей?  

Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв'язки?  

6. Які принципи, методи і засоби навчання були використані на занятті?  

Чи були вдалими вибір і поєднання?  

7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували на занятті?  

Чи були вдалими їх вибір і поєднання?  

8. Чи об'єктивно і коректно оцінені мною знання дітей?  

9. Чи правильно здійснювався на занятті інструктаж, визначалися обсяг і складність  

завдань?  

Чи було воно диференційованим?  

10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях дітей?  
 

Література: 

 
1. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному 

навчальному закладі.[підручник для ВНЗ]. / А.Богуш – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010 -

408с. 
2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012  -432с. 

3. Ніколаєнко В.М. Екологічне виховання в ДНЗ. 2-6 років. [Текст] / В.М.Ніколаєнко – Х.: 

Вид.Група «Основа», 2010. – 207 с. 



4. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навч. посібник] / Т.І.Поніманська - К.: 

Академвидав, 2006. 

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / [О. Білан, 

Л. Возна, О. Максименко та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.   

 

 

Практичне заняття № 15 

Тема. Ознайомлення дітей з різними порами року: “Весна”, “Літо”, “Осінь”, 

“Зима”. 
План 

1. Річне тематичне планування занять для дітей дошкільного віку щодо ознайомлення 

з різними порами року 

2. Складання конспектів занять, вимоги до написання конспектів. 

3. Перелік знань умінь дітей дошкільного віку зі сфери «Природа». 
 

Базова термінологія: принцип сезонності, фенологія, погода, та рослини, тварини 

поведінка людей в різні пори року. 

Методичні рекомендації:  

Використовуючи методичну та наукову літературу (2) опрацювати такі питання: Перелік 

знань умінь дітей дошкільного віку зі сфери «Природа». 

Практична частина:  

Розробити план заняття ознайомлення дітей з різними порами року. («Завітала осінь, 

щедра, золота», «Надворі зимно, біло, сніжно», «Узюди взимку сніг, сніжок: білі стежка, 

гай, лужок») 

Простежте за кольором осіннього листя та доберіть дієслова, що влучно передають 

характер руху листя під час листопаду (можливі варіанти: летить, падає, кружляє, пурхає, 

лине, миготить та ін.). 

Складіть оповідання , що починається словами:  “Про що мені розповів осінній листочок”  

Творче індивідуальне завдання: Використайте рослинний матеріал, зібраний під час 

екскурсії, для складання композиції. Доберіть назви до композицій з певної тематики 

:”Краса рідного краю”, ”Збережемо природу”, „Історія рідного краю у квітах і травах”. 
Питання для самоконтролю:  

Які прилади можна використовувати  для організації спостережень за Сонцем: 

а) гномон; 

б)флюгер; 

в)гігрометр,; 

г)сонячний годинник. 

 
Література: 

1. Колечко В. Ознайомлення старших дошкільників з явищами неживої природи // Дошкільне 

виховання. - 1988. - № 11. 
2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 

3. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи // І.Молчанова. 

Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 25. 

4. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 

5. Ніколаєнко В.М. Екологічне виховання в ДНЗ. 2-6 років. [Текст] / В.М.Ніколаєнко – Х.: Вид.Група 

«Основа», 2010. – 207 с. 

 

 

Практичне заняття № 16 



Тема. Ознайомлення дітей різних вікових груп з домашніми та дикими 

тваринами. 
План 

1. Організації та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі. 

2. Тематика спостережень, дослідів у куточку живої природи, та методика їх 

проведення, перелік риб та умови догляду за ними, завдання для дітей різних 

вікових груп, конспект бесіди).  

3. Формування у дошкільників уявлень про земноводних, птахів, звірів. 
 

Базова термінологія: річне тематичне планування занять, завдання за лінією розвитку 

«Природа» 

Методичні рекомендації: Ознайомлення дітей з тваринами. Розгляд картинок, іграшок і 

ігри з ними, безпосереднє спостереження за домашніми тваринами: кішкою, собакою, 

куркою, курчатами.  Показ прийомів догляду за тваринами. Ігри на звуконаслідування 

рухи тварин. Виховання інтересу і позитивного відношення дітей до тварин. 

Спостереження на заняттях і в повсякденному житті за кішкою, собакою, курчатами. 

Розгляд картинок сюжетного змісту ( тварин з дитинчатами). Дидактичні ігри з 

картинками і іграшками. 
Використовуючи методичну та наукову літературу  опрацювати такі питання:  

1.Зміст програмових завдань по ознайомленню дітей різних вікових груп з домашніми та  

дикими тваринами. 

2.Методи і прийоми ознайомлення дітей різних вікових груп  з домашніми та дикими  

тваринами:а) спостереження;б) розгляд картин;в) перегляд відеофільмів;г) читання 

природознавчої дитячої літератури;д) розповіді вихователя;є) бесіди;ж) дидактичні ігри. 

Практична частина: Розробіть конспект заняття на одну із запропонованих нижче тем з 

елементами спостереження :«про голуба і папужку»; за новою рибкою у акваріумі (II 

молодша група); за канаркою (середня група); за черепахою в терарії (старша група); 

Творче індивідуальне завдання: Підготувати короткий реферат на тему «Роль слова у 

ознайомленні дітей з тваринами». 

Питання для самоконтролю: 
До методів що забезпечують безпосереднє ознайомлення дітей з природою відносяться: 

а)спостереження, експеримент, праця, досліди з природним матеріалом; 

б) розгляд картин, використання діафільмів ї кінофільмів, ігри з картинками, іграшками, словесні 

дидактичні ігри, розповіді, бесіди, читання художньої літератури; 

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом; 

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, 

тварин. 

Правильне судження, що відповідає визначенню спостереження як методу забезпечення 

наочно-чуттєвої основи знань про природу : 

а) цілеспрямоване, планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності з метою виділення 

суттєвих ознак предметів та явищ природи; 

б) планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності  та накопичення чуттєвого досвіду; 

в) розвиток спостережливості дитини, уміння аналізувати, узагальнювати та планувати певну 

діяльність; 

г) фіксування певних ознак предметів природи. 

 
Література: 

1. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 

3. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи // І.Молчанова. 

Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 25. 



4. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 

5. Роль малих фольклорних жанрів у проведенні етюдних занять екологічного спрямування / Навч.-

метод. рекомендації для вихователів ДНЗ] / упоряд: О.Б. Полевікова, Н.М. Борисенко  та інш.- ХДУ, 

2011. -158с. – С.71-89. 

 

 

 

Практичне заняття № 17 

Тема. Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. 
План 

1. Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. Методика 

підготовки до екскурсії та її проведення. 

2. Цільова прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність 

її від екскурсії. Методика проведення цільової прогулянки. 

3. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у 

ознайомленні з природою. Зміст фенологічних спостережень на щоденних 

прогулянках. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.  
 

Базова термінологія: екскурсія, цільова прогулянка 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу  опрацювати такі питання:  

1. Використання досвіду «Школи під голубим небом» В.Сухомлинського у 

організації екскурсій та прогулянок з дітьми дошкільного віку. 

2. Роль батьків в організації прогулянки з дитиною дошкільного віку. 
 

Практична частина: 

1.Розробити тематику циклу повторних екскурсій з дітьми старшої групи до одного із 

сільськогосподарських об'єктів (у поле, на ферму, на город, у теплицю тощо). 

2.Опрацювати методичні рекомендації та виписати тематику екскурсій для різних вікових 

груп. 

Скласти план проведення цільової прогулянки в природу з дітьми молодшої групи. 

Творче індивідуальне завдання: Скласти рекомендації щодо проведення цільових 

прогулянок. 

Питання для самоконтролю: Спостереження за об’ектами природи під час екскурсії 

відрізняється від простого сприймання тим, що… 

а)є  планомірним, цілеспрямованим; 

б) є  планомірним, цілеспрямованим, дієвим; 

в) має бути спеціально - організованим вихователем;  

г)має більш яскравий емоційний фон та проводиться тільки за об’єктами природи. 

 
Література: 

1. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012  -432с. 

2. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

3. Всі добрі люди – одна сім’я : збірка творів / Василь Сухомлинський ; мал. О. Макієвої. – Х. 

: ВД «Школа», 2014. – 160 с.  
 

 

 

Практичне заняття № 18 



Тема. Методика проведення занять ознайомлення з природою у молодший 

групі. 
План 

1. Річне тематичне планування занять для дітей молодшого дошкільного віку 

2. Складання конспектів занять, вимоги до написання конспектів. 

3. Перелік знань умінь дітей молодшого дошкільного віку зі сфери «Природа». 
 

Базова термінологія: планування, аналіз заняття. 

Методичні рекомендації:  

1. Використовуючи методичну та наукову літературу (3) опрацювати такі питання: 
 Опрацювати методичні рекомендації та виписати тематику екскурсій для молодшої 

дошкільної групи. 

Практична частина: 

2. Розробити конспект заняття «Дерева взимку». 

3. Провести порівняльний розгляд картин «корова з телям» та «кінь з лошам»; 

Творче індивідуальне завдання:  

Питання для самоконтролю: 
Зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку за складовими екологічного 

розвитку передбачає: 

а)сприймання об’єктів природи; формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, 

практичну діяльність в природі, виховання природодоцільної поведінки; 

б) формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, організація пошукової 

діяльності; 

в)розрізняти та показувати і називати зовнішні ознаки тварин(свійських , диких), та імітувати їх 

рухи; 

г)контактно обстежувати компоненти природи. 

 
Література: 

1. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному 

закладі.[підручник для ВНЗ]. / А.Богуш – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010 -408с. 

2. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

3. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012  -432с. 

4. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи // І.Молчанова. 

Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 25. 

5. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 

6. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал до теми: «Українська народна казка» 

(«Ріпка», «Рукавичка», «Курочка Ряба», «Колобок») та «Пори року» (осінь, зима, весна, літо). Друга 

молодша група (4-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - 

Богдан», 2011. 

7. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Сонце. Вода. Дощ. Вітер. Сніг. 

Земля», «Ялинка. Дерево. Кущ. Трава. Квіти», «Курочка. Півник. Корівка. Котик. Собака. Ведмідь. 

Заєць. Лисиця. Ворона. Синиця. Коза. Качка. Шпак. Сорока». Перша молодша група (3-й рік життя): 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

8. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «У лікаря», «В магазині», «В 

перукарні», «Одяг», «Іграшки», «На пошті», «на будові», «Овочі», «Фрукти», «Сім’я», «Свійські 

тварини», «Знаряддя праці», «Зима», «Весна», «Осінь», «На дорозі». Друга молодша група (4-й рік 

життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2007. 

9. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Рослини», «Птахи», «Звірі», «Овочі», 

«Фрукти», «Транспорт». Перша молодша група (3-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

10. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба 

 

 



Практичне заняття № 19 

Тема. Методика проведення занять ознайомлення з природою у середній 

групі. 
План 

1. Річне тематичне планування занять для дітей середнього дошкільного віку 

2. Складання конспектів занять, вимоги до написання конспектів. 

3. Перелік знань умінь дітей середнього дошкільного віку зі сфери «Природа». 

Базова термінологія: загадки про природу, казки екологічного змісту. 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу () опрацювати такі питання: 

Методи розвитку творчого мислення тп уяви.Методика ТРВЗ в дошкільному закладі, 

критичне мислення, творчі здібності. 

Практична частина:  

1. Використовуючи хрестоматії дитячої літератури, збірки творів для читання в 

дошкільному закладі, добрати літературні твори про природу для дошкільників (не 

менше двох творів різних жанрів), підготуватися до виразного читання їх в аудиторії. 

2. Проаналізувати статтю Конюхової Т. „Авторська казка про природу”, (3,С.310-317) 

знайти приклад екологічної казки.  

Творче індивідуальне завдання:  

Скласти власну екологічну казку, користуючись порадами авторів методичного 

посібника (4). 

Питання для самоконтролю: 
Література: 

1. Науменко Т. Формування природознавчої компетентності дошкільників засобами 

авторської казки // Т. Науменко. Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 7. – 2012. 

– С. 25-33. 

2. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному 

навчальному закладі.[підручник для ВНЗ]. / А.Богуш – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010 -

408с. 

3. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: 

Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

4. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, 

Богдан., 2003. – 96с. 

5. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал до теми: «Українська народна казка» 

(«Ріпка», «Рукавичка», «Курочка Ряба», «Колобок») та «Пори року» (осінь, зима, весна, 

літо). Друга молодша група (4-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2011. 

6. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Сонце. Вода. Дощ. Вітер. 

Сніг. Земля», «Ялинка. Дерево. Кущ. Трава. Квіти», «Курочка. Півник. Корівка. Котик. 

Собака. Ведмідь. Заєць. Лисиця. Ворона. Синиця. Коза. Качка. Шпак. Сорока». Перша 

молодша група (3-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво 

«Навчальна книга - Богдан», 2010. 

7. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «У лікаря», «В магазині», «В 

перукарні», «Одяг», «Іграшки», «На пошті», «на будові», «Овочі», «Фрукти», «Сім’я», 

«Свійські тварини», «Знаряддя праці», «Зима», «Весна», «Осінь», «На дорозі». Друга 

молодша група (4-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво 

«Навчальна книга - Богдан», 2007. 

8. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Рослини», «Птахи», «Звірі», 

«Овочі», «Фрукти», «Транспорт». Перша молодша група (3-й рік життя): Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

9. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба 

 

 



Практичне заняття № 20 

Тема. Методика  проведення занять ознайомлення з природою у  старшій 

групі. 
План 

1. Річне тематичне планування занять для дітей старшого дошкільного віку 

2. Складання конспектів занять, вимоги до написання конспектів. 

3. Перелік знань умінь дітей старшого дошкільного віку зі сфери «Природа». 

Базова термінологія: тематичне планування занять, перелік знань умінь дітей старшого 

дошкільного віку. 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу () опрацювати такі питання: 

Практична частина: 

Розробити конспект заняття з використанням технічних засобів: «Властивості повітря», 

«Властивості води», «Всім потрібна чиста Земля» 
Творче індивідуальне завдання:  

Питання для самоконтролю: 
Серед задач розумового виховання дітей засобами природи виділяють: 

а) формування системи елементарних знань про предмети і уявлення навколишнього життя; 

творчий підхід до виконання завдання; 

б) всебічний розвиток дитини; запитання, які ставлять діти; допитливість; 

в) вміння читати, пояснювати свої думки; узагальнювати результати дій дошкільників; всебічний 

розвиток дитини; 

г) сенсорний розвиток (чуттєва сфера), формування умінь і навичок розумової діяльності (аналіз, 

синтез, порівняння, класифікація, абстрагування). 

Успішність формування передумов навчальної діяльності на заняттях знайомства з 

довкіллям реалізується через: 

а) уміння слухати вихователя та наслідувати його дії; 

б) уміння працювати за вказівками вихователя, самостійно виконувати дії, розвивати 

самоконтроль; 

в) правильну організацію і розвиток дітей; вимоги до навчальної діяльності; 

г) довільна увага та самостійне уміння працювати; 

 
Література: 

1. Ванжа С.М. Організація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік  / С.М.Ванжа, 

Т.І.Ожимова. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»). 

2. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: Видавничій 

Дім «Слово», 2012 – С.142-152. 

3. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи // І.Молчанова. 

Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 25. 

4. Ніколаєнко В.М. Екологічне виховання в ДНЗ. 2-6 років. [Текст] / В.М.Ніколаєнко – Х.: Вид.Група 

«Основа», 2010. – 207 с. 

5. Роль малих фольклорних жанрів у проведенні етюдних занять екологічного спрямування / Навч.-

метод. рекомендації для вихователів ДНЗ] / упоряд: О.Б. Полевікова, Н.М. Борисенко  та інш.- ХДУ, 

2011. -158с. – С.71-89. 

6. Я зростаю допитливим: молодщий дошкільний вік. Сфера «Природа» / упорядник В.Л.Сухар. - Х.: 

Вид-во «Ранок», 2011. – 192с.- (Дошкільна освіта) 

7. Якименко С.І., Голян Л.П. Планування в молодшій групі. – Тернопіль: Навчальна книга, 

Богдан., 2003. – 96с. 

8. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал до теми: «Українська народна казка» 

(«Ріпка», «Рукавичка», «Курочка Ряба», «Колобок») та «Пори року» (осінь, зима, весна, 

літо). Друга молодша група (4-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2011. 

9. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Сонце. Вода. Дощ. Вітер. 

Сніг. Земля», «Ялинка. Дерево. Кущ. Трава. Квіти», «Курочка. Півник. Корівка. Котик. 

Собака. Ведмідь. Заєць. Лисиця. Ворона. Синиця. Коза. Качка. Шпак. Сорока». Перша 



молодша група (3-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво 

«Навчальна книга - Богдан», 2010. 

10. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «У лікаря», «В магазині», «В 

перукарні», «Одяг», «Іграшки», «На пошті», «на будові», «Овочі», «Фрукти», «Сім’я», 

«Свійські тварини», «Знаряддя праці», «Зима», «Весна», «Осінь», «На дорозі». Друга 

молодша група (4-й рік життя): Навчальний посібник. – Тернопіль: Видавництво 

«Навчальна книга - Богдан», 2007. 

11. Якименко С.І. Дидактично-демонстраційний матеріал з тем: «Рослини», «Птахи», «Звірі», 

«Овочі», «Фрукти», «Транспорт». Перша молодша група (3-й рік життя): Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Видавництво «Навчальна книга - Богдан», 2010. 

12. Якименко С.І. Навчальний комплект для шестиліток. Палітра природолюба 

 

 

 

Практичне заняття № 21 

Тема. Організація екологічної проектної діяльності у дошкільному закладі. 
План 

1. Навчально-виховне значення екологічних проектів як методу пізнання природи. 

Психологічні основи використання проектів у навчанні дошкільників. 

2. Види проектів за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. 

3. Методика проведення екологічних проектів з дітьми різних вікових груп. 

Взаємозв'язок з іншими методами ознайомлення дітей з природою. 

 

Базова термінологія: екологічний проект, інформаційний, діяльнісний, 

природоохоронний 

Методичні рекомендації:  
Використовуючи методичну та наукову літературу (1,2,3) опрацювати таке питання: 

«Екологічний тренінг як вид ігрового вправляння дітей у застосуванні набутих знань»  

Практична частина:  

Запропонуйте тему екологічного проекту та розробіть етапи його проведення. 
Розробіть план довготривалого проекту з теми «Я пташкам допомогаю, я корисну справу маю» 

Складіть приблизний план облаштування на території дошкільного закладу «Екологічної 

стежки»: коротко позначте  елементи стежки; зобразіть «Екологічну стежку» у вигляді 

схеми  

Творче індивідуальне (довготривале) завдання:  

Виростити  кімнатну рослину, що рекомендована для куточків природи дошкільного 

закладу. Скориставшись довідником, дати опис  обраній рослині, дотримуючись такої 

схеми: назва рослини (наукова, народна); особливості зовнішнього вигляду; походження; 

умови, необхідні для росту рослини в кімнаті, догляд; інші цікаві відомості, приказки, 

легенди. 

Під час вирощування рослини вести спостереження, результати яких відображати у 

щоденнику. 

Питання для самоконтролю: 
Література: 

1. Панченко І. Реалізація екологічного проекту // І.Панченко. Вихователь-методист 

дошкільного закладу. - № 6. – 2011. – С. 33-36. 

2. Токоренко Н. Проектна діяльність з дітьми старшого віку // Н.Токоренко. Вихователь-

методист дошкільного закладу. - № 10. – 2013. – С. 11-18. 

3. Лукащук Л. Метод проектів у системі методичної роботи // Л. Лукащук. Вихователь-

методист дошкільного закладу. - № 6. – 2013. – С. 19-22. 

 

 



Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів є необхідним елементом засвоєння навчального 

матеріалу. Студентам пропонуються  такі види самостійної роботи:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Опрацювання рекомендованої літератури та пошук додаткової літератури.  

3. Засвоєння основних термінів та понять за темами модуля.  

4. Підготовка до семінарських занять та дискусій.  

5. Підготовка есе за рекомендованою темою.  

6.  Контрольна перевірка своїх знань кожним студентом за допомогою 

наведених питань для самодіагностики.  

 

Тему для підготовки есе з  навчальних дисциплін  студент обирає 

самостійно або за рекомендацією викладача. Есе повинне складатися з таких 

підрозділів: вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи  та основні її 

положення; обсяг – 1 – 2 абзаци; літературний огляд – студент повинен 

викласти основні положення теми есе, наведені в останніх літературних 

виданнях; обсяг – 1 сторінка; основні результати роботи  –  у цьому розділі 

викладено статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, 

систематизована реферативна інформація, проведено певний аналіз доробок 

тощо; обсяг – 2 – 3 сторінки; висновки та рекомендації  –  має бути наведено  

результати аналізу проведених досліджень з теми есе; викладено пропозиції 

та рекомендації, одержані в есе, висновки щодо практичного використання 

отриманих результатів; список використаної літератури  –  має бути наведено 

всі 20 використані літературні джерела. Список складається в певному 

порядку (закони України, укази Президента, постанови Верховної Ради та 

Кабміну, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за 

алфавітом). Дані про джерела, вказані в списку необхідно давати згідно з 

вимогами державного стандарту. Студент повинен використовувати 

літературні джерела останніх років видання (не старіше за 5 років). Залежно  

від теми есе перелік літературних джерел повинен вміщувати не менше 5 

посилань. Найпріоритетнішими літературними джерелами мають бути 

наукові статті та монографії. Допускається використання джерел з мережі  

Інтернет, але тільки офіційних сайтів державних або громадських установ, 

офіційних електронних видань. Обсяг есе має становити в друкованому 

варіанті 5 – 6 сторінок.  Есе має бути оформлено за нормативно 

встановленими правилами оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, 

схем, малюнків.  

 

Рекомендовані теми есе 

  

1. Аналіз документів про охорону довкілля.  

2. Принципи функціонування екосистем.  

3. Закономірності розподілу енергії в ієрархічному ряді екосистем.  



4. Сучасне екологічне нормування в розвинених країнах.  

5. Діюча система екологічного нормування в Україні.  

6. Методи визначення припустимих антропогенних навантажень на окремі 

екосистеми й біосферу в цілому.  

7. Глобальні екологічні проблеми.  

8. Методи боротьби з ерозією та забрудненням ґрунтів.  

9. Способи класифікації та переробки відходів у розвинених країнах.  

10. Методи переробки відходів, застосовувані в Україні.  

11. Способи класифікації відходів.  

21. Різні методи контролю стану навколишнього середовища.  

22. Методи контролю якості середовища. Моніторинг. 

23. Екологічний моніторинг в Україні.  

24. Виникнення й розвиток концепції стійкого розвитку.  

25. Методи захисту людини й природного середовища від електромагнітних 

випромінювань.  

26. Сучасні біотехнології охорони навколишнього середовища.  

27. Органи керування, контролю й спостереження з охорони природи та їхні 

функції в розвинених країнах і в Україні.  

28. Поняття екологічної безпеки й екологічного ризику.  

29. Методи оцінки впливу людської діяльності на навколишнє середовище.  

30. Екологічні аспекти й функції місцевого самоврядування.   

31. Рослини як біоіндикатори забруднень в умовах антропогенного 

ландшафту.  

32. Природні катастрофи та їх вплив на екологічний стан природного 

середовища.  

33. Техногенні катастрофи та їх вплив на екологічний стан природного 

середовища.  

 



 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Вплив екологічного середовища на становлення дитини перших 3-х 

років.  

2. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку засобами 

природи.  

3. Комплексний підхід до формування природознавчої компетентності.  

4. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-

виховному процесі.  

5. Формування уявлень про явища природи  у дітей дошкільного віку 

засобами проектів.  

6. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.  

7. Освітньо-виховна роль ознайомлення з природним довкіллям в 

дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної 

освіти.  

8. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з 

ознайомленя з природним довкілля.  

9. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку.  

10. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання дітей 

дошкільників.  

11. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку.  

12. Значення фенологічних екскурсій в педагогічному процесі дошкільного 

навчального закладу.  

13. Значення фенологічних спостережень в педагогічному процесі 

дошкільного навчального закладу.  

14. Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку.  

15. Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.  

16. Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку.  

17. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури 

дошкільника.  

18. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.  

19. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі 

ознайомлення з природою.  

20. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку.  

21. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку.  

22. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.  

23. Взаємодія дошкільного закладу, сім’ї і школи в процесі екологічного 

виховання.  

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

 

Тема 1. Методи ознайомлення дітей з природою. 

1.Використовуючи методичну літературу опрацювати такі питання: 

Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку. 

Методичні рекомендації до виконання завдання. 

З метою вивчення питання зверніть увагу на сучасні підходи до процесу формування 

екологічної культури. Складіть словник та дайте тлумачення таким термінам: базис, 

виховання, компетентність, компетенція, навчання, дошкільна освіта, розвиток, стандарт в 

освіті, формування, інваріативний, варіантний, втома, працездатність, індивідуальний 

підхід, мотив, мотивація, соціалізація, ідентифікація, прирівнювання до еталону, 

моделюючі дії, схематизація, символізація, ігровий задум, ігрові дії, ігровий матеріал. 

 

2.Оформити теку з моделями різноманітних явищ природи. 

3.Розробити мультимедійну презентацію з однієї теми на вибір: «Обладнання 

куточка живої природи»; «Організація ділянки дошкільного закладу». 

 
Література: 

1. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного 

віку: [Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] / 

автор та укладач А.В. Сазонова. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2010. -248с.  

2. Горопаха Н.М. Урізноманітнення форм екологічної освіти дошкільників //Оновлення 

змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. - Випуск 13. – Рівне, 

2000. – С. 64 - 74. 
3. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: 

Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” 

/Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000. 

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до  природи у дітей  дошкільного віку. –  К., 

2001. 

 

Тема 2. Форми ознайомлення дітей з природою 

1.Підготувати конспекти до теми:  

Еколого-психологічні тренінги як форма екологічного виховання. 

 
Література: 

1. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного 

віку : [Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»] / 

автор та укладач А.В. Сазонова. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2010. -248с.  

2. Горопаха Н.М. Урізноманітнення форм екологічної освіти дошкільників //Оновлення 

змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. - Випуск 13. – Рівне, 

2000. – С. 64 - 74. 
3. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. Горопаха.- К.: 

Видавничій Дім «Слово», 2012  -432с. 

4. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку „Малятко” 

/Керівник авт.колективу З.П.Плохій. – К.,2000. 

5. Плохій З.П. Виховання ціннісного ставлення до  природи у дітей  дошкільного віку. –  К., 

2001. 

 

 

 



 

Контрольні питання 
1. Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного віку.  

2. Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.  

3. Види розповідей та загальні вимоги до них.  

4. Мовні Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Взаємозв'язок бесід з іншими 

методами ознайомлення дітей з природою. 

5. Види бесід та вимоги до їх проведення.  

6. Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. Тематика та 

види екскурсій природничого змісту.  

7. Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Цільова 

прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її від 

екскурсії.  

8. Методика проведення цільової прогулянки.  

9. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у 

ознайомленні з природою.  

10. Структура та методика проведення щоденної прогулянки.  

11. Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках.  

12. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.  

13. Засоби фіксації знань дітей про природу. 

14. Організації та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі. 

15. Тематика спостережень, дослідів у куточку живої природи, та методика їх 

проведення. 

16. Завдання для дітей різних вікових груп при роботі в куточку живої природи. 

17. Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності.  

18. Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою.  

19. Види ілюстративного матеріалу та їх характеристика.  

20. Використання технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на заняттях та 

в повсякденному житті.  

21. Використання художніх картин в ознайомленні з природою. 

22. Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного віку.  

23. Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.  

24. Види розповідей та загальні вимоги до них.  

25. Мовні логічні завдання як особливий вид розповіді.  

26. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Взаємозв'язок бесід з іншими 

методами ознайомлення дітей з природою. 

27. Види бесід та вимоги до їх проведення.  

28. Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. Тематика та 

види екскурсій природничого змісту.  

29. Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Цільова 

прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її від 

екскурсії.  

30. Методика проведення цільової прогулянки.  

31. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у 

ознайомленні з природою.  

32. Структура та методика проведення щоденної прогулянки.  

33. Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках.  

34. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки.  

35. Засоби фіксації знань дітей про природу. 

36. Організації та ознайомлення з правилами догляду за рибами у акваріумі. 



37. Тематика спостережень, дослідів у куточку живої природи, та методика їх 

проведення. 

38. Завдання для дітей різних вікових груп при роботі в куточку живої природи. 

39. Формування у дошкільників уявлень про земноводних. 

40. Навчально-виховне значення ігор як методу опосередкованого пізнання природи.  

41. Психологічні основи використання гри у навчанні дошкільників.  

42. Види ігор за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. Методика 

проведення ігор з дітьми різних вікових груп.  
Контрольні роботи виконуються студентами з метою узагальнення та систематизації 

знань студентів та контролю навчальних досягнень з основних тем курсу. Виконання контрольної 

роботи передбачає наступні етапи:  

Студент отримує від викладача завдання і перелік джерел; 

Студент опрацьовує теоретичний матеріал та дає відповіді на питання відповідно до 

методичних рекомендацій; 

Студент оформлює роботу та надає у визначений термін для реєстрації і на перевірку. 

Варіант контрольної роботи обирається відповідно до списку в академічному журналі групи. 

Титульний аркуш повинен мати такі реквізити:  

Найменування факультету, кафедри, дисципліни у відповідності до навчального плану, 

прізвища. ім’я та по батькові студенті, номера групи, спеціальності, ПІБ керівника (консультанта) 

контрольної роботи 

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді реферату. Об’єм контрольної роботи має 

складати 15-20 сторінок . Відповідь на теоретичне питання має містити зміст який включає виклад 

основного матеріалу, висновки, а також список використаної літератури, який складається не 

менше як з 5- джерел. Виконання другого завдання передбачає написання конспекту заняття до 

визначеної теми за логічно-структурною схемою. З цією метою можна використати методичні 

посібники та Інтернет ресурси. 



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

1. Предмет вивчення, об’єкт та методи вивчення екології. Рівні організації 

біологічних систем. Розділи екології. 

2. Екологічні фактори, їх характеристика. Антропогенні фактори. Умови та 

ресурси середовища. 

3.Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Головні екологічні 

правила: оптимуму, максимуму, лімітуючих факторів, взаємодії факторів. 

Правила 1 та 10%. 

4.Екологічні закони та принципи. 

5.Середовище помешкання організмів. Види середовища та їх 

характеристика. 

6.Еврібіонти та стенобіонти. Фотоперіодизм. Пойкилотермність та 

гомойотермність тварин. 

7. Поняття про популяцію. Популяційна структура видів. Види структури 

популяцій, їх характеристика. Ефект групи. 

8.Показники динаміки популяцій, їх характеристика. 

9.Гомеостаз та динамічна рівновага у популяціях. Механізм регуляції 

чисельності особин. 

10.Поняття про біоценоз та біом. Складові біоценозу, його властивості та 

показники. 

11.Структура біоценозів. Типи структури, їх характеристика. 

12.Види-домінанти та едифікатори. Ярусність спільнот. Мікрогрупування 

організмів у біоценозах, їх характеристика. 

13.Модель трофічної структури спільноти. Види зв’язків організмів у 

біоценозах: трофічні, топічні, форичні, фабричні, їх характеристика. 

14.Енергетичні взаємовідносини в екосистемах. Ланцюги живлення, харчові 

мережі та трофічні рівні. Витрати енергії у ланцюгах живлення. 

15.Типи взаємовідношень організмів у біоценозах: конкуренція, хижацтво, 

симбіоз. Типи симбіозу, їх характеристика. 

16.  Екологічна ниша. Диференціація екологічних ниш. Екологічна сукцесія. 

17. Біогеоценоз та його структура. Поняття про екосистему. Типи екосистем. 

18. Колообіг  речовин та потік енергії в екосистемах. 

19.  Біологічна продуктивність екосистеми. 

20.  Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід. 

21. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. 

22. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини. 

23. Біологічний та геологічний кругообіги  речовин та енергії у біосфері. 

Регуляторні механізми стабілізації біосфери. 

24. Виникнення і розвиток ноосфери. Передумови для створення ноосфери. 

25. Теорія розвитку ноосфери М.М. Моїсєєва. Поняття про екологічний та 

моральний імперативи.  Раціонально організоване суспільство: поняття і 

властивості. Стійкий розвиток суспільства та його складові.  

26. Історія взаємодії суспільства і природи.  



27.  Фактори, що призвели до сучасної екологічної кризи. Масштаби і 

наслідки антропогенного тиску на біосферу.  

28. Сучасні екологічні проблеми України та Південного регіону . 

29.  Еволюція уявлень про взаємодію суспільства і природи. Генезис та 

розвиток   екологічної свідомості. 

30.  Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики. 

31.  Вплив на грунт  господарської діяльності людства. Проблеми 

землекористування, їх характеристика та наслідки. 

32.  Система заходів збереження рослинного і тваринного світу планети. 

Державний природно-заповідний фонд. Червона книга України. 

33. Причини та джерела забруднення поверхневих та підземних вод. Явище 

евтрофікації. 

34. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Контроль за 

станом водного середовища. 

35. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їх джерела та масштаби 

викидів.  

36. Причини руйнування озонового шару атмосфери. Парниковий ефект. 

Шляхи збереження та раціонального використання атмосфери. 

37. Поняття і система екологічного права в Україні. Права  та обов’язки 

громадян України щодо охорони та раціонального використання 

природних ресурсів. 

38. Міжнародне природоохоронне право. Участь України у міжнародному 

співробітництві у галузі охорони навколишнього середовища. 

Міжнародні інститути з охорони середовища, їх діяльність. 

39. Екологічний моніторинг. Види моніторингу, їх характеристика. Задачі 

різних рівнів моніторингу. 

40. Біосферні заповідники, їх значення для визначення величин 

антропогенних навантажень. 

 



Тести 

з дисципліни «Екологія і природознавство з методикою навчання» 
 

І БЛОК 

1.Що ви розумiєтепiд сталим розвитком (Sustainabledevelopment)?  

а) розвиток цивiлiзацiї на основiтехнологiчного прогресу й розвитку 

економiки, що супроводжується постiйним нарощуванням валового продукту;  

б) розвиток, за якого вiдбуваєтьсяпостiйнийперерозподiл у cвітiмiж 

країнами, що розвиваються, i високо iндустрiальними країнами мiнеральних, 

бiологiчних, трудових, земельних, водних i матерiальнихpecypciв;  

в) розвиток, в основу якого покладено iдею "виживає мудрiший i 

сильнiший";  

г)розвиток з урахуванням господарської ємності бiосфери за принципами 

еколого-економiчноїзбалансованостi людської дiяльностi.  

2. Якою, на вашу думку, є основна особливicть життя?  

а) конкурентоспроможнiсть;  

б) стiйкiсть до змiнклiматичних умов;  

в)здатність до самовідтворення і самоорганізації матерії; 

г) здатнiсть активно мiгрувати.  

3. Яке з наведених нижче визначень сучасної еколоії ви вважаєте 

правильним?  

а) роздiлбiологiї, що вивчаеживi системи планети у їх взаємодiї;  

б) наука, що вивчає роль людського суспiльства в бiосферi;  

в)комплексна наука, яка вивчає будову, функцiонування i взаємозв'язки 

екосистем ycixpiвнів, а також методи i шляхи збереження бiосфери та цивiлiзацiї;  

г) наука про сучаснi методи охорони i вiдтвореннядовкiлля.  

4. Чим, на ваш погляд, є ноосфера?  

а) сферою нових вiдносин людини i довкiлля;  

б) сферою iнтелектуальноїдiяльностi людини;  

в) вищою стадiєю розвитку бiосфери ("сферою розуму"), в якiй розумна 

людська дiяльнiсть стає головним чинником розвитку;  

г) стадiєю переходу до остаточного пiдкорення людиною природи.  

5. Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної  

кризи?  

а) негативнiклiматичнiзмiни на планетiпiд впливом космiчних сил;  

б) технiчний прогрес i виснаження природних pecypciв;  

в) виру6ування лiсiв;  

г) низьку екологiчну культуру людини та її намагання панувати над 

природою.  

6. Якi з видiв альтернативної енергетики є найперспективнiшими для 

використання в України?  

а) геотермальна енергетика;  

6) гелiоенергетика;  

в) 6io- та вiтроенергетика;  

г) енергiяприпливiв i вiдпливiв.  



7. Що таке "екологiчний паспорт?"  

а) посвiдчення еколога-експерта;  

6) дозвiл на певнi обсяги скидiв i викидiв об'єкту-за6руднювачу довкiлля;  

в) комплексний документ, у якому чiтко викладено аспекти взаємовiдносин 

(6удь-якого об’єкта людської дiяльностi) iздовкiллям;  

г) документ, у якому висвiтлено план природоохоронної дiяльностi.  

8. Визначте, якi види вартості пов'язанi з екологiчними проблемами і 

враховані  чинним законодавством?  

а) вартість утримання територiйзаповiдного фонду;  

6) вартість створення природоохоронних програм;  

в) вартість  руйнування, вiдновлення i охорони довкiлля;  

г) вартість  утримання вcixпiдроздiлiв природоохоронної служ6и.  

9. Що, на вашу думку, є „екологічним коридором” („зеленим 

коридором”)? 

а) лiсосмуги;  

б) природно-ландшафтні смуги (ділянки, території), якi з'єднують 

„екологічні ядра” (заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та 

підтриманню природного каркасу територій; 

в) дiлянкимiж екотопами;  

г) ландшафти, вкритi деревами i чагарниками.  

10. Яке з наведених визначень екологiчного збитку є найповнiшим?  

а) витрати підприємства на охорону природи; 

б) втрати суспiльства від змін корисностi навколишнього середовища у 

зв'язку з його забрудненням i необхiднiстю витрат на вiдновленнядовкiлля, 

компенсацiю ризиків, компенсацiю за погiршення здоров'я людей, pecypciв тощо;  

в) збитки від зниження i втрати працездатностi внаслідок погiршення 

екологічних умов працi i проживання;  

г) втрати від екологiчних катастроф.  

11. Що таке вториннi енергоресурси?  

а) енергоресурси, якi за значенням посiдають друге місце в регіоні;  

б)енергiярiзнихвидiв, яка видiляеться при здiйсненнiтехнологiчнихпроцесiв 

та використаннi устаткування i не є головною в технології виробництва, але може 

бути ефективно використана для енергопостачання завдяки iнновацiям;  

 в) втрати тепла на електростанцiях;  

г) втрати тепла у  промисловостi.  

12. Виберiтьiз наведених варіантів правильне визначення 

екологiчноїлiцензiї:  

а) право на виконання екологiчної експертизи;  

б) право на проведення екологiчного менеджменту;  

в) документ, який дає право на забруднення довкiлля певним токсикантом на 

конкретний промiжок часу;  

г) документ, шо дає право на видобуток природних pecypciвiз перевищенням 

чинних нормативiв.  

13. Що таке рекультивацiя земель?  

а) удобрення грунту;  

б) штучне вiдновленняродючостiгрунту та рослинного покриву пiсля 

техногенного порушення або руйнування об'єктiв природи;  



в) спецiальне оброблення грунту;  

г) створення заповiдних зон i дiлянок.  

14. Що таке "демографiчний вибух"?  

а) рiзке зростання населення  у  високорозвинених країнах;  

б) рiзке, неконтрольоване зростання кiлькостi населення на планетi за 

рахунок країн, що розвиваються;  

в) перевищення кiлькостi народжень над кiлькiстю смертельних випадкiв у 

тiй чи iншiй країні;  

г) рiзкепiдвищеннянароджуваностi.  

15. Що спричинило кризовий екологiчний стан у середньому 

Приднiпров'ї?  

а) створення каскаду Днiпровськихводосховиш;  

б) iнтенсивний розвиток металургiйної, хiмiчної, нафтодобувної i 

нафтопереробної промисловостi;  

в) розвиток енергетики i транспортної мережi;  

г) розвиток цементної, машинобудiвної та легкої промисловостi.  

16. Biд чого найбiльше потерпають сiльськогосподарськiугiддяпiвдня 

України?  

а) від вітрової ерозії rрунтів 

б) від засолення rрунтів; 

в) вiд осушення земель;  

г) вiд транскордонних забруднень повiтря.  

17. Назвiть основні екологiчнi функції редуцентiв:  

а) конструкцiяорганiчних речовин у rрунтi;  

б) перетворення органiчних решток на неорганiчнi речовини;  

в) окиснення органiчних речовин;  

г) вiдтворення живої речовини у rрунті.  

18. Що таке урбанiзацiя?  

а) перетворення села на місто;  

б) зростання i розвиток міст, змiна значення oстаннix у життiбiосфери i 

цивiлiзацiї;  

в) мiграцiясiльського населення в містa;  

г) розвиток техногенної дiяльностi людини,  

19. Назвiть варіант правильного визначення явища  сукцесії:  

а) вимирання продуцентiв в екосистемi;  

б) безперервна спрямована послiдовнiстьзмiн видового складу органiзмiв у 

конкретному місці їх iснування;  

в) розширення екологiчноїнiшi;  

г) деградацiябiоценозiв.  

20. Що таке парниковий ефект?  

а) ефект пари в екосистемi;  

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;      

в) зростання температури гiдросфериrрунтового покриву;  

г) зростання температури атмосфери та внаслiдокзбiльшення в нiйвмicтy   

парникових газiв.  

21. Виберiть варіант правильного визначення екологiчнихчинникiв:  

а) чинники екологiчного ризику;  



б) бiохiмiчнi умови природного середовища;  

в) умови середовища, на якiживiiстоти реагують реакцiями пристосування;  

г) техногенні умови, що впливають на функцiонування екосистем,  

22. Якiдощi називаються "кислими"?  

а)  з рН< 5,8; 

б) з рН 7,8-8,2;  

в) з рН 3,2-2,8;  

г) в яких мiститься азотна кислота.  

23. Що таке аутекологiя?  

а) екологiя рослинного світу;  

б) роздiлбiоекологiї, що вивчає взаємовiдносини окремого органiзму (виду) з 

довкiллям;  

в) роздiлекологiї, що вивчає процеси саморегуляцiїбiоценозiв;  

г) роздiлекологiї, що вивчає взаємовiдносини з довкіллям.  

24. Що ви розумiєтепiд явищем гомеостазу?  

а) найвищий рiвеньорганiзацiї природної системи;  

б) стан внутрiшньоїдинамiчноїрiвноваги природної системи завдяки 

саморегуляцiї;  

в) порушення рiвновагимiж енергією та речовиною в системi;  

г) здатнiсть живих органiзмiвпiдтримувати температуру тіла незалежно вiд 

температури навколишнього середовища.  

25. Яка концентрацiя забруднюючої речовини в довкiллi вважається 

rpанично допустимою (ГДК)?  

а) за якої настає смерть людини;  

б) за якої починається деградацiя екосистеми;  

в) дозволена екологiчним стандартом;  

г) максимальна концентрацiя забруднюючої речовини в природному 

середовищi, яка не шкодить здоров'ю людини.  

26. Який з наведених варіантів визначення рацiонального 

природокористування ви  вважаєте правильним?  

а) природокористування, що дає найбiльший прибуток;  

б) яке передбачає вiдтворення природного ресурсу;  

в) яке не призводить до змiни природно-ресурсного потенцiалу, пiдтримує i 

підвищує продуктивнiсть та красу природних комплексiв;  

г) таке, що вiдповiдає програмі економiчного розвитку агропромислового 

комплексу.  

27. Якi основні причини розвитку екологiчної кризи в Україні?  

а) недосконалiстьзаконiв про охорону природи i кризовий економiчний стан 

держави;  

б) низька екологiчна культура населення, хибна державна 

екологiчнаполiтика;  

в) надмiрнаiндустрiалiзацiя та хiмiзацiясiльського господарства;  

г) неконтрольованiурбанiзацiйнi процеси.  

28. Виберiть правильний варіант визначення бiологiчного землеробства:  

а) застосування як органiчних, так i мiнеральних добрив;  

б) застосування органiчних i невеликої кiлькостiхiмiчних добрив;  

в) застосування тiлькиорганiчних добрив i незначної кiлькостiпестицидiв;  



г) пiдтриманняродючостiгрунту винятково за рахунок органiчних добрив, без 

використання мiнеральних добрив та пестицидiв.  

29. Якою має бути мета екологiчної експертизи?  

а) визначення екологiчнихзбиткiввiд забруднення довкiлля;  

б) виявлення причин i обсягiв забруднень навколищнього середовища;  

в) запобiгання негативному впливу антропогенної дiяльностi на стан 

довкiлля та здоров'я людей, оцінка ступеню екологiчної безпеки господарської 

дiяльностi окремих об'єктiв, районiв, peгiонів;  

г) виявлення об'єктiвзабруднювачiвнавколищнього середовища.  

30.До чого призвело будiвництво каскаду Днiпровських водосховищ 

(вкажiтьнайголовнiше)?  

а) до значного полiпшенняекологiчних умов i 

бiопродуктивностiднiпровських вод;  

б) до зростання економiчнихпоказникiв завдяки виробництву дешевої 

електроенергії  ГЕС i прибуткiввiд рибництва;  

в) до зниження економiчнихрезультатiввнаслiдокдiяльностi ГЕС i розвитку 

рибальства;  

г) до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель, 

пiдтоплення значних площ прибережних територiй, значного 

погiршенняекологiчного стану водного середовища i, як результат, до великих 

економiчних втрат держави.  

31. Чим, на Вашу думку, є  гранично допустимий викид (ГДВ)?  

а) викидом газових забруднень, який пiдприємству дозволено здiйснювати 1 

раз на мiсяць;  

   б) державний норматив, встановлений з міркувань, що вміст забруднень у 

повiтрiвiд джерела не перевищує нормативу якостiповiтря для населення, 

тваринного i рослинного світу;  

в) рівень викиду у повiтря забруднень, вище якого починаетьсядеградацiя 

екосистеми;  

г) верхня межа вмісту забруднювачiввiд будь-якого джерела, яка не завдає 

шкоди людинi i довкiллю.  

32. Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?  

а) вміст речовин у стiчних водах, максимально допустимий для вiдведення з 

установленим режимом у даному пунктi водного об'єкта за одиницю часу з метою 

забезпечення нормативної якостi води;  

б) лiмiт на щомiсячний скид стiчних вод об'єктом-забруднювачем;  

в) скид стiчних вод за piк, який не перевищує встановленої норми;  

г) загальний обсяг стiчних вод, якi може скинути об'єкт-забруднювач за 

мiсяць.  

33. Який iз наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?  

а) система функцiонування живих iстот у лiтосферi;  

б) система розподiлуенергiї у бiогеоценозах;  

в) елементарна структурна одиниця сучасної бiосфери, в межах якої всі живі 

істоти еволюцiйнопоєднанiмiж собою i неживою природою обміном речовини, 

енергії та iнформацiї;  

г) системи обмiну в бiотопi речовин та енергiї.  

34. Що ви розумiєтепiдевтрофiкацiєю?  



а) передачу енергiїтрофiчними ланцюгами;  

6) здатнiстьорганiзмiв виживати за екстремальних умов;  

в) зниження екологiчноїякостi водних об'єктiввнаслiдок їх забруднення 

органiчними речовинами;  

г) незмiннiсть властивостей автотрофiв.  

35. Що означає поняття "екологiчнапiрамiда"?  

а) графiчне зображення екологiчнихзаконiв;  

б) графiчне зображення спiввiдношеньмiж продуцентами i 

консументамирiзногорiвня;  

в) пiрамiдуекологiчнихпоказникiв;  

г) нагромадження решток консументів.  

36. Що слiд вважати екологiчними чинниками?  

а) чинники життєвого ризику;  

б) бiохiмiчнi умови довкiлля;  

в) техногенні умови навколишнього середовища;  

г)комплекс умов навколишнього середовища, якi впливають на 

функцiонування екосистем.  

37. Виберiть з наведених варіантів правильне визначення сучасної 

екологii:  

а) наука, що вивчає вплив зовнiшнiх умов на живiорганiзми i 

взаємовiдносинимiж ними;  

б) комплекс наук про Землю i життя на Землi;  

в) бiологiяЗемлi;  

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функцiонування, 

взаємозв'язки складних багаторiвневих систем у Природi i Суспiльствi та засоби 

кореляцii взаємовпливу техносфери i бiосфери з метою збереження людства i 

життя на Землi.  

38. Хто й коли ввів термiн "ноосфера"?  

а) Ю.Одум (1975);   

б) В.Вернадський (1940);  

в) Л.Гумiльов (1935);  

г) Е.Леруа (1927).  

39. Якi з екологiчних проблем маютънайбiльш негативне трансграничне 

значення?  

а) аварiї на великих ГЕС;  

б) aварії на АЕС;  

в) кислотнiдощi i парниковий ефект:  

г) аварії на танкерах i нафтопромислах у мopi.  

40. Якi з напрямів екополiтики України вiдповідаютъстратегiї 

ресурсозбереження i охорони природи:  

а) розвиток мiжнародноїспiвпрацi у сферiекологii;  

б) екологiзацiявcixвидiв людської дiяльностi та розвиток екологiчної 

культури;  

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологiчних вимог;  

г) впровадження i жорсткий контроль ефективного ресурсокористування на 

пiдставi нових законiв i нормативів.  

41. Якiенергетичнi джерела найменш негативно впливають на довкiлля:  



а) АЕС;  

б) ГЕС;  

в) ТЕС;  

г) вітрові та геліостанції. 

42. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить: 

а) зменшення енергоспоживання i розвантаження державного транспорту;  

б) збiльшення забруднення довкiлля;  

в) розв'язання транспортних проблем у містax i 

полiпшенняурбанiзацiйнихситуацiй;  

г) полiпшенняекономiчного стану транспортної галузi.  

43.Екологічна ліцензія – це: 

а) документ на дозвiлзаготiвлi тваринних або рослинних pecypciв;  

б) документ-дозвiл на викиди конкретного забрудника у довкiлля;  

в) документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкiлля;  

г) документ-замiнникподаткiв за користування ресурсами.  

44. Біомаса в регіоні різко зменшується, коли: 

а) рiзкозмiнюється один з екологiчнихчинникiв;  

б) змiнюютьсявciекологiчнi чинники поступово;  

в) частково змiнюється частина екологiчнихчинникiв;  

г) рiзкозмiнюєтьсябiльшiстьекологiчнихчинникiв.  

45.Суттєве зменшення біорозмаіття на планеті призведе: 

а) до деградації бiосфери;  

б) до розквiту окремих видiв i популяцiйорганiзмiв;  

в) до стабiлiзацii екосистем;  

г) до розквiту i стабiлiзацiiбiосфери.  

46.Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в 

Україні? 

а) пiдвищення культурного рiвнясвiдомостiжiнок;  

б) погiршення добробуту населення;  

в) погiршенняекологiчних умов perioнів держави;  

г) зменшення бiопродуктивностi екосистем.  

47.Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки: 

а) розвитку й комп'ютеризацiїycix сфер дiяльностi людини;  

б) кардинальнiйзмiнiсвiдомостi й ставлення людей до природи;  

в) зменшення забруднення води i харчових продуктiв;  

г) зменщення забруднень атмосфери.  

48.Кислотні дощі формуються у районах: 

а) iнтенсивного розвитку сiльського господарства;  

б) розвитку гiрничо-видобувної промисловостi, будiвельнихматерiалiв та 

машинобудування;  

в) мегаполiciв;  

г) розвитку металургійної, хiмiчної та нафтопереробної промисловостi.  

49.Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є 

причиною: 

а) деградації водних екосистем;  

б) формування локальних атмосферних газових аномалiй;  



в) пiдвищеннязахворюваностi населення та поширення пригнiченого стану 

фауни i флори;  

г) погiршенняiнженерно-геологiчних умов;  

50.Найголовнішими екологічними проблемами України є 

а) вiдсутнiсть ефективних екологiчнихзаконiв;  

б) розвиток енергетики;  

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування 

екологiчних можливостей (витривалостi) perioнів;  

г) розвиток вiйськово-промислового комплексу.  

51. Екологічна ніша — це: 

а) територія поширення виду;  

б) просторове і трофічне положення виду в біоценозі, комплекс його 

взаємозв'язків з іншими видами і вимоги до умов середовища існування;  

в) частина простору в біогеоценозах, населена популяціями даного виду, що 

забезпечує їх необхідними ресурсами й умовами існування;  

г) територія, на якій тривалий час існують і вільно схрещуються особини 

одного виду;  

д) усе перелічене. 

52. Групові поселення осілих тварин — це: 

а) зграї;  

б) стада;  

в) колонії;  

г) родина;  

д) касти. 

53. Поняття «біосфера» запропонував: 

а) В. І. Вернадський;  

б) М. В. Сукачов,  

в) Ж. В. Ламарк;  

г) Е. Зюсс;  

д) А. Тенслі. 

54. Що таке щільність популяції? 

а) кількість видів у конкретному біоценозі;  

б) кількість популяцій виду в біогеоценозі;  

в) кількісний результат взаємодії виду із середовищем;  

г) кількість особин популяції на одиницю площі;  

д)  загальна кількість особин виду в конкретному біоценозі. 

55. Навколишнє середовище  — це: 

а) сукупність життєво необхідних для організму факторів; 

б) всі елементи і явища живої і неживої природи, які оточують живі 

організми; 

в) сукупність факторів, які викликають пристосувальні реакції у організмів; 

г) сукупність всіх антропогенних факторів; 

д) сукупність абіотичних факторів. 

56. Світлолюбними рослинами у фітоценозі мішаного лісу є: 



а) ялина європейська;  

б) сосна звичайна;  

в) конвалія травнева;  

г) береза бородавчаста;  

д) липа серцелисна. 

57. Оббіг речовини та енергії в межах біоценозу  відбувається завдяки: 

а) характерному видовому складу;  

б) довготривалості біоценозу в часі;  

в) наявності необхідного набору видів;  

г) взаємодії біоценозів у перехідній зоні; 

д) присутності у фітоценозі різних життєвих форм живих організмів. 

58. Ярусність фітоценозу це: 

а) вертикальна просторова структура фітоценозу; 

б) кількість особин кожного виду на певній одиниці площі; 

в) горизонтальна проекція надземних органів рослин на ґрунт; 

г) набір життєвих форм і екологічних типів рослин у фітоценозі; 

д) екологічна структура фітоценозу. 

59. Роль консументів в екосистемах: 

а) розкладають біомасу на неорганічні речовини;  

б) застосовують органічні речовини для отримання енергії і синтезу нових 

органічних речовин;  

в) утворюють органічні речовини з використанням енергії окислювання 

неорганічних речовин;  

г) створюють біомасу з використанням енергії Сонця;  

д) створюють біомасу з використанням внутрішньої енергії. 

60. Роль деструкторів в екосистемах: 

а) розкладають біомасу на неорганічні речовини;  

б) застосовують органічні речовини для отримання енергії і синтезу нових 

органічних речовин;  

в) утворюють органічні речовини з використанням енергії окислювання 

неорганічних речовин;  

г) створюють біомасу з використанням енергії Сонця;  

д) створюють біомасу з використанням внутрішньої енергії. 

61. Біомаса кожного з наступних рівнів згідно з правилом екологічної 

піраміди зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина 

енергії: 

а) перетворюється на теплоту;  

б) йде на побудову нових рослинних тканин;  

в) витрачається на процеси дихання і розсіюється у вигляді тепла;  

г) виділяється з організму з продуктами життєдіяльності;  

д) споконвічно надходить від Сонця. 

62. Обмежуючим чинником для життя рослинних організмів у 

поверхневих шарах океану є: 

а) брак кисню;  



б) брак вуглекислого газу;  

в) брак поживних речовин;  

г) кількість світла, що проникає крізь товщу води;  

д) температура води. 

63. Найбільш бідними на гумус на Україні є ґрунти: 

а) каштанові  

б) дерново-підзолисті  

в) чорноземи  

г) дернові  

д) сірі лісові 

64. Типовими для степу України є: 

а) вівсяниця  

б) типчак  

в) жовтець  

г) ковила  

д) конюшина 

65. У прибережних водах Чорного моря водяться: 

а) горбуша  

б) білуга  

в) афаліна  

г) скумбрія  

д) судак 

66. Клімат більшої частини території України: 

а) субтропічний  

б) континентальний  

в) помірний  

г) морський  

д) середземноморський 

67. Вільний обмін спадкової інформації в межах одного виду 

відбувається на: 

а) екосистемному рівні;  

б) клітинному рівні;  

в) організмовому рівні;    

г) популяційному рівні; 

д) молекулярному рівні. 

68. Метод дослідження і демонстрації структур, функцій, процесів за 

допомогою їх спрощеної імітації — це: 

а) моніторинг;  

б) моделювання;  

в) експериментальний метод;  

г) порівняльно-описовий метод;  

д) статистичний метод. 

69. Які з перелічених структур є екосистемами: 

а) біогеоценоз;  



б) популяція;  

в) організм;    

г) біоценоз;   

д) консорція. 

70. Властивостями біоценозу є: 

а) наявність необхідного набору видів для забезпечення кругообігу речовин 

та енергії;  

б) аспектність, або фізіономічність;  

в) цілісність;  

г) стійкість;  

д) просторова структура. 

71. Умови існування — це: 

а) сукупність життєво необхідних для організму факторів; 

б) всі елементи і явища живої і неживої природи, які оточують живі 

організми; 

в) сукупність факторів, які викликають пристосувальні реакції у організмів. 

г) сукупність всіх антропогенних факторів; 

д) сукупність абіотичних факторів. 

72. Які з указаних організмів є геліофітами? 

а) тонконіг лучний;  

б) ковила волосиста;  

в) анемона;   

г) вороняче око;   

д) липа серцелиста. 

73. Які з наведених пристосувань є реакцією на понижену температуру 

навколишнього середовища? 

а) збільшена густина шерсті;  

б) гібернація;  

в) максимальне видалення води з організму;  

г) листопад;  

д) нагромадження в клітинах цукрів. 

74. З перерахованих екологічних груп рослин, найдовше без води 

можуть існувати: 

а) мезофіти;  

б) галофіти;  

в) геліофіти;  

г) ксерофіти;  

д) гідрофіти 

75. На лімітуючу роль максимуму та мінімуму екологічного фактора 

вперше вказав: 

а) Опенгеймер;  

б) Лібіх;  

в) Тенслі;  

г) Шелфорд;  



д) Одум. 

76. Тіньовитривалі рослини — це: 

а) пролісок;  

б) ялина;  

в) сосна;  

г) черемха;  

д) вороняче око. 

77. Для здійснення фотосинтезу необхідні: 

а) повітря;  

б) вода;  

в) світло;  

г) кисень;  

д) вуглекислий газ;  

є) тепло. 

78. Структурними ступенями популяційного рівня організації живого 

є: 

а) колонія;  

б) тканина;  

в) штам;  

г) стадо;  

д) біом;  

є) парцела. 

79. Регулюючим чинником поширення рослин у межах території з 

однаковим кліматом є: 

а) світло;  

б) тепло;  

в) вода;  

г) ґрунт. 

80. Основна кількість азоту на планеті Земля зосереджена: 

а) в атмосфері;  

б) в літосфері;  

в) в астеносфері;  

г) в гідросфері;  

д) в термосфері. 

81. Саморегуляція біосфери забезпечується таким її компонентом як: 

а) живі організми;  

б) енергія Сонця;  

в) нежива природа;  

г) людина; 

є) гідросфера. 

82. Фосфор стає доступним на поверхні Землі завдяки процесу: 

а) вилужування;  

б) вивітрювання;  

в) окислювання;  



г) мінералізації;  

д) амоніфікації. 

83. Найбільша маса води акумульована в: 

а) Світовому океані;  

б) атмосфері;  

в) біосфері;  

г) льодовиках;  

д) підземних водах. 

84. Визначальним фактором для забезпечення життя є: 

а) достатня кількість СО2;  

б) достатня кількість О2;  

в) достатня кількість Н2О;  

г) сприятлива температура;  

д) к-ть розчинених солей. 

85. Екологічна ефективність екосистеми залежить від: 

а) ефективності експлуатації;  

б) ефективності асиміляції;  

в) чистої продукції;  

г) валової продукції;  

д) вторинної продукції. 

86. Виберіть характеристики, які відповідають екосистемам боліт. 

а) подовжений детритний ланцюг;  

б) сильно вкорочений детритний ланцюг;  

в) азональність;  

г) виникають в місцях перезволоження;  

д) утворення гумусу не можливе. 

87. Екологія — це наука: 

а) про закономірності поширення живих організмів та їх популяцій у різних 

природних зонах; 

б) що вивчає пристосованість і особливості функціонування видів та їх 

популяцій у різних умовах середовища; 

в) про структуру і функціонування надорганізмених систем; 

г) про охорону видової різноманітності організмів планети; 

д) про взаємозв'язки живих організмів та їх популяцій між собою і 

середовищем існування. 

88. До абіотичних чинників довкілля належать: 

а) повінь;  

б) вирубка лісу;  

в) осушення боліт;  

г) запилення рослин комахами;  

д) пожежа в лісі, що виникла від удару блискавки. 

89. Зимостійкість рослин підвищується при накопиченні в клітинах 

їхніх тканин: 

а) мінеральних солей; 



б) жирів;  

в) цукру;  

г) крохмалю;  

д) білків.  

90. Водне середовище існування характеризується: 

а) різкими змінами температури води;  

б) високою щільністю;  

в) непостійним газовим складом;                   

г) значними перепадами тиску;  

д) меншим вмістом кисню. 

91. До симбіотичних відносин належать: 

а) співжиття грибів і водоростей, що входять до складу лишайника; 

б) відкладання зозулею яєць в гнізда інших птахів; 

в) поїдання шпаками дощових черв'яків; 

г) співжиття актинії і рака-самітника; 

д) життя джгутиконосців у кишечнику термітів. 

92. Обов'язковою ознакою для відносин «паразит-хазяїн» є: 

а) отримання користі для себе без шкоди хазяїнові; 

б) згладжування антагоністичних відносин; 

в) повне виснаження і смерть хазяїна; 

г) тісний зв'язок з хазяїном як результат природного добору; 

д) зміна поколінь, хазяїв і середовищ існування. 

93. Коменсалізм — це тип відносин, при якому: 

а) один з видів використовує організм, житло, залишки їжі або продукти 

життєдіяльності іншого; 

б) один з видів більш-менш тривалий час використовує інший як джерело 

харчування і середовище існування; 

в) різні види мають взаємну вигоду; 

г) особини одного чи декількох видів змагаються за ресурси середовища; 

д) особини одного чи різних видів не приносять користі і не завдають шкоди 

один одному. 

94. Нейтралізм — це тип відносин, при якому: 

а) один з видів використовує організм, житло, залишки їжі або продукти 

життєдіяльності іншого; 

б) один з видів більш-менш тривалий час використовує інший як джерело 

харчування і середовище існування; 

в) різні види мають взаємну вигоду; 

г) особини одного чи декількох видів змагаються за ресурси середовища; 

д) особини одного чи різних видів не приносять користі і не завдають шкоди 

один одному. 

95. Температура тіла постійна у: 

а) дощових червів;  

б) птахів;  

в) ссавців;  



г) комах;  

д) плазунів. 

 

 



ІІ БЛОК 

 

1.Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»: 

а) неперервний процес самоосвіти, спрямований на формування ціннісних 

орієнтацій по відношенню до природи; 

б) цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за 

допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті 

формування екологічної культури; 

в) неперервний процес навчання, спрямований на формування знань щодо 

збереження навколишнього природного середовища; 

г) цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за 

допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті 

формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної 

поведінки, екологічної відповідальності; 

 

2.Екологічний розвиток дитини раннього віку відбувається : 

а)через контакти з довкіллям за основними напрямами: сприймання 

компонентів найближчого середовища, отримання уявлень про їх властивості 

в практичній діяльності і використання засвоєного досвіду у природо 

доцільній поведінці; 

б)ігрову діяльність, що активізує звуконаслідування тварин, імітації рухів, 

читання віршиків, годування іграшкових тварин; 

в) через організацію безпосереднього контакту з тваринами та рослинами 

куточка живої природи дошкільного закладу; 

г)через організацію розглядання предметів оточуючого середовища, природи, 

людей, виділення їх ознак. 

 

3. Екологічне виховання в дитячому садочку забезпечує: 

а)формування первинних уявлень про себе, найближче макросоціальне 

середовище, про явища суспільного життя; 

б)розвиток інтересу до предметів та явищ довкілля та формування первинних 

уявлень про них; 

в) знання про явища громадського життя; 

г)накопичення чуттєвого досвіду про речі та явища природи з метою 

доцільного використання в громадському житті; 

 

4.Для дітей дошкільного віку притаманний такий тип відношення до 

природи: 

а) суб’єктивне відношення до природи;  

б)суб’єктно-прагматичне відношення до природи; 

в) суб’єктно-непрагматичне відношення до природи;  

г) утилітарно-споживацьке відношення до природи. 

 



5.Зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку за складовими 

екологічного розвитку передбачає: 

а)сприймання об’єктів природи; формування уявлень про властивості 

об’єктів та явищ природи, практичну діяльність в природі, виховання 

природодоцільної поведінки; 

б) формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, організація 

пошукової діяльності; 

в)розрізняти та показувати і називати зовнішні ознаки тварин(свійських , 

диких), та імітувати їх рухи; 

г)контактно обстежувати компоненти природи; 

 

6.У екологічному вихованні дошкільників застосовуються такі методи: 

а) практичні, словесні, ігрові; 

б) наочні,  вказівки, ігрові,  бесіда; 

в) словесні, пояснення, запитання; 

г) практичні, наочні, словесні, ігрові 

 

7.Спостереження, за словами К.Д. Ушинського: 

а)”...цілеспрямоване збирання фактів про предмети і явища дійсності, 

поведінку і діяльність особистості з метою їх аналізу і тлумачення..”; 

б)”цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навколишньої дійсності, 

яке призводить до формування уміння спостерігати, підпорядковане 

конкретно - визначеним цілям й вимагає вольових зусиль.”; 

в)знання, одержані у процесі спостереження, надалі стають основою для 

розвитку логічного мислення, зокрема встановлення суті, закономірностей, 

взаємозв'язків і залежностей, складних узагальнень, систематизації; 

г)”...те, без чого неможливо пізнати світ.” 

 

8.Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що 

а)є  планомірним, цілеспрямованим. 

б) є  планомірним, цілеспрямованим, дієвим; 

в) має бути спеціально - організованим вихователем;  

г)має більш яскравий емоційний фон; 

 

9.Суть принципу наочності  при вивченні предметів довкілля у 

дошкільному закладі полягає у: 

а) у активному використанні різноманітних предметів та засобів для 

реального відображення явищ природи; 

б) у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується 

пізнавальна діяльність дітей, спрямована на оволодіння системою 

природознавчих уявлень і понять;  

в)у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання; 

г)у створенні системи сенсорних еталонів. 

 



10.Кому із видатних педагогів належать слова: «З неї (природи) 

черпається зміст для всіх вправ дітей у вираженні своїх думок і зміст 

живий, вивчений наочно, дотиково». 

а)Софії Русовій; 

б)К.Вентцелю; 

в)К.Ушинському; 

г)С.Шацькому. 

 

11. Вимогами до використання наочного матеріалу на заняттях у 

старших групах дошкільного закладу є: 

а) динамічність предметів; реальність існування їх в навколишньому житті; 

наочність; 

б) динамічність предметів, гігієнічні, педагогічні та естетичні вимоги; 

в) педагогічні вимоги; дозування наочності та умови їх застосування; 

г) естетичні вимоги, яскравість таблиць, сюжетних малюнків. 

 

12. Які прилади можна використовувати  для організації спостережень за 

Сонцем: 

а) гномон; 

б)флюгер; 

в)гігрометр,; 

г)сонячний годинник. 

 

13.Позначте як з наведених умов є необхідними при обладнанні і 

формуванні куточка живої природи: 

а) вік дітей, безпека для здоров’я; 

б) вік дітей, особливості природного оточення,; 

в) особливості природного оточення, безпека для здоров’я; 

г)матеріальні можливості, вік дітей. 

 

14.Які наочні засоби доцільно використовувати при формуванні у дітей 

уявлень про польові квіти: 

а)предметні малюнки, фотографії ,гербарії ; 

б) фотографії, схеми, макети, моделі ,гербарії; 

в)предметні малюнки,  макети, моделі ,гербарії,; 

г)предметні малюнки, фотографії,  живі об’єкти, моделі, гербарії; 

д)предметні малюнки, фотографії, живі об’єкти, гербарії . 

 

15. Вимогами до використання наочного матеріалу на заняттях у 

старших групах дошкільного закладу є: 

а) динамічність предметів; реальність існування їх в навколишньому житті; 

наочність; 

б) динамічність предметів, гігієнічні, педагогічні та естетичні вимоги; 

в) педагогічні вимоги; дозування наочності та умови їх застосування; 



г) естетичні вимоги, яскравість таблиць, сюжетних малюнків;  

д)різноманітність  і яскравість предметів та моделей. 

 

16. Правильне судження, що відповідає терміну “моделі”: 

а)спрощений матеріалізований чи матеріальний об’єкт, що є засобом 

вивчення оригіналів, предметів, або явищ природи; 

б)тривимірне зображення об’єкта, його частини, чи групи об’єктів у 

зменшеному або збільшеному вигляді 

в)зображення що передають загальну структуру, істотні зв’язки та інші 

особливості реальних об’єктів у спрощеній формі; 

г) матеріальний об’єкт, що є засобом вивчення оригіналів, предметів, або 

явищ природи. 

 

17. Правильне судження, що відповідає терміну “колекції”:  

 

а)зібрання однорідних об’єктів, що мають спільні ознаки, і в яких 

розрізняються частини; 

б)зібрання невеличких за розмірами плодів та насіння різних рослин, 

шкідливих комах; 

в)роздавальний матеріал, що використовується вихователем на заняттях з 

метою посилення освітньої мети заняття; 

г)різноманітні предмети природи, що охайно оформлені і використовуються 

для створення тематичних виставок. 

 

18.Серед задач розумового виховання дітей засобами природи 

виділяють: 

а) формування системи елементарних знань про предмети і уявлення 

навколишнього життя; творчий підхід до виконання завдання; 

б) всебічний розвиток дитини; запитання, які ставлять діти; допитливість; 

в) вміння читати, пояснювати свої думки; узагальнювати результати дій; 

всебічний розвиток дитини; 

г) сенсорний розвиток (чуттєва сфера), формування умінь і навичок 

розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

абстрагування). 

 

19.Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою 

використовуються з метою: 

а)ознайомлення дітей з факторами довкілля; 

б)як вид спостереження, що організовується у спеціальних умовах і 

передбачає пошукові дії дітей; 

в)спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователя і дітей, спрямований  на 

вивчення  предметів довкілля у спеціально створених умов, шляхом зміни 

об’єктів або умов  їх існування; 



г)організації складної самостійної діяльності  дітей, спрямованої на вивчення 

предметів та явищ природи; 

 

20.Зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку за 

складовими екологічного розвитку передбачає: 

а)сприймання об’єктів природи; формування уявлень про властивості 

об’єктів та явищ природи, практичну діяльність в природі, виховання 

природодоцільної поведінки; 

б) формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, організація 

пошукової діяльності; 

в)розрізняти та показувати і називати зовнішні ознаки тварин(свійських , 

диких), та імітувати їх рухи; 

г)контактно обстежувати компоненти природи. 

 

21.У куточку природи середньої групи дошкільного закладу 

рекомендується мати: 

а) акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, 

олеандр, кактус) 

б) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, 

клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, олеандр, кактус), 

матеріал для розвитку трудових навичок; 

в) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, 

клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, фіалка), матеріал для 

розвитку трудових навичок. 

г) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, 

клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань ,фіалка), матеріал для 

розвитку трудових навичок, тераріум. 

 

22. Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що… 

а)є  планомірним, цілеспрямованим; 

б) є  планомірним, цілеспрямованим, дієвим; 

в) має бути спеціально - організованим вихователем;  

г)має більш яскравий емоційний фон та проводиться тільки за об’єктами 

природи. 

 

23.Візуально-чуттєве сприйняття предметів та явищ навколишнього 

світу в їх натуральному або штучному , символічному зображенні 

характеризує такий метод ознайомлення дітей з довкіллям як: 

а) практичний; 

б) словесний; 

в) наочний; 

г) проблемний. 

 



24. Позначте визначення, яке відповідає поняттю „моделювання 

природних об’єктів це–„:  

а)метод дослідження об’єктів природи за допомогою глобуса, іграшок, схем; 

б) графічне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності; 

в)створення будь-чого матеріального або уявного, що відображає об’єкт, 

замінює його і дає певну інформацію про нього; 

г) схематичне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої 

діяльності. 

 

25. Правильне судження, що відповідає визначенню спостереження як 

методу забезпечення наочно-чуттєвої основи знань про природу : 

а) цілеспрямоване, планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності з 

метою виділення суттєвих ознак предметів та явищ природи; 

б) планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності  та накопичення 

чуттєвого досвіду; 

в) розвиток спостережливості дитини, уміння аналізувати, узагальнювати та 

планувати певну діяльність; 

г) фіксування певних ознак предметів природи. 

 

26. До методів що забезпечують безпосереднє ознайомлення дітей з 

природою відносяться: 

а)спостереження, експеримент, праця, досліди з природним матеріалом; 

б) розгляд картин, використання діафільмів ї кінофільмів, ігри з картинками, 

іграшками, словесні дидактичні ігри, розповіді, бесіди, читання художньої 

літератури; 

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом; 

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними 

змінами в житті рослин, тварин. 

 

27. Умовами формування природознавчих уявлень є : 

а)чуттєве сприймання ознак, виявлення істотних ознак, узагальнення і 

словесне вираження сутності поняття, введення терміну та застосування у 

подібних та нових ситуаціях;  

б) сприймання ознак , виявлення ознак, , введення терміну та застосування у 

подібних та нових ситуаціях; 

в)спостереження, виявлення ознак, узагальнення і словесне вираження 

сутності поняття, та застосування у подібних та нових ситуаціях; 

г)безпосереднє спостереження за природним об’єктом.  

 

28. Визначенню “практична робота дітей у дошкільному закладі” 

відповідає судження: 

а) певна робота (моторна діяльність) з одночасним її осмисленням, на основі 

якої формуються знання і практичні уміння; 



б) моторна діяльність направлена на засвоєння дошкільниками програмного 

матеріалу, під час проведення яких діти не змінюють хід явищ, а тільки 

фіксують факти спостережень у процесі практичних дій; 

в) навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої діти виконують практичні 

дії з об’єктами в матеріальній або матеріалізованій форм, при цьому 

предмети і явища або умови їх існування в природі змінюються; 

г) робота що призводить до певних наслідків. 

 

29. Завдання „Доведи, що ведмідь–дика тварина...”передбачає 

використання: 

а) порівняння та класифікацію; 

б) доведення судження; 

в)  сортування матеріалу; 

г) встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

 

30.Успішність формування передумов навчальної діяльності на заняттях 

знайомства з довкіллям реалізується через: 

а) уміння слухати вихователя та наслідувати його дії; 

б) уміння працювати за вказівками вихователя, самостійно виконувати дії, 

розвивати самоконтроль; 

в) правильну організацію і розвиток дітей; вимоги до навчальної діяльності; 

г) довільна увага та самостійне уміння працювати. 



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОЗНАВСТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ” 

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 

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. 

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 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 

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,  

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. 

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. 

 

 

 



Додаток А 

 

 

МИКОЛАІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

Кафедра початкової освіти 

 

 

 

 

Контрольна робота з курсу  

“ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ 

НАВЧАННЯ ” 

 

на тему: 

 

 

______________________________________________ 

 

(тема роботи) 

 

 

 

 

Студента __________________ 

 

Групи _____________________ 

 

 

Викладач __________________ 

 

 



Додаток Б 

 

 

План 

 

Вступ 

 

 

1. (зміст питання)  

 

 

2. (зміст питання)  

 

 

3. (зміст питання)  

 

 

4. (зміст питання)  

 

 

Висновки Список використаних джерел та 

літератури 



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 слов ян (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.  



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 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 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.  

 
 

 


