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Анотація (українською мовою) 

 
Дисципліна «Eкологія та природознавство з методикою» спрямована формування у 

студентів знань про природне довкілля України, уявлень про основні закономірності 

взаємодії людини, суспільства і природи; розуміння проблем природокористування, 

раціонального використання природних ресурсів і їх відтворення, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків в природі, формування екологічного світогляду; 

опанування системою знань про сучасні методи та форми ознайомлення дошкільників з 

природою, виховання та розвиток їх під час цієї роботи; формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів щодо проведення роботи з ознайомлення дітей 

різних вікових груп з природою відповідно до програм закладу дошкільної освіти; 

вироблення вміння творчого підходу до визначення завдань, відбору змісту, форм, 

методів, засобів, активних й інтерактивних прийомів роботи з дітьми під час 

ознайомлення їх з природою. 

Ключові слова: екологія, природознавство, природні зони України, рослинний і 

тваринний світ,  об’єкти та явища природи, методика ознайомлення з  природою, форми і 

методи, екскурсія  в природу.  

 

Аnnotation  

The discipline is aimed at forming students' knowledge about the natural environment of 

Ukraine, ideas about the basic patterns of interaction between man, society and nature; 

understanding the problems of nature management, rational use of natural resources and their 

reproduction, establishing cause-and-effect relationships in nature, the formation of ecological 

worldview; mastering the system of knowledge about modern methods and forms of acquainting 

preschoolers with nature, education and development during this work; formation of professional 

competence of future educators to conduct work on acquainting children of different ages with 

nature in accordance with the programs of preschool education; developing the ability of a 

creative approach to defining tasks, selecting content, forms, methods, tools, active and 

interactive methods of working with children while acquainting them with nature. 

Key words: ecology, natural science, natural zones of Ukraine, flora and fauna, objects 

and phenomena of nature, methods of acquaintance with nature, forms and methods, excursion 

into nature. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологія та 

природознавство з методикою» складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретична і практична 

підготовка майбутніх бакалаврів спеціальності  012 Дошкільна освіта.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Вікова 

психологія», «Психологія», «Основи педагогічної майстерності», педагогічна практика. 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: формування у студентів знань про природне довкілля України, 

уявлень про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; розуміння 

проблем природокористування, раціонального використання природних ресурсів і їх 

відтворення,. встановлення причинно-наслідкових зв’язків в природі, формування 

екологічного світогляду; опанування системою знань про сучасні методи та форми 

ознайомлення дошкільників з природою, виховання та розвиток їх під час цієї роботи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- Ознайомлення з основними  шкідливими речовинами біосфери та їх 

впливом на людину і довкілля. 

- Ознайомлення з класифікацією техногенних чинників стосовно забруднення 

довкілля та наслідків їхнього впливу на атмосферу, гідросферу, агросферу і живу 

речовину. 

- Опанування системою знань про природні зони України, її рослинний і 

тваринний світ,  об’єкти та явища природи. 

- Ознайомлення з об’єктом і предметом та основними завданнями методики  

ознайомлення дітей з природою, створення у студентів цілісного уявлення про навчальну 

дисципліну на основі інтеграції знань і міждисциплінарних зв’язків.  

- Забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх вихователів до 

ознайомлення дітей з природою та організації природопізнавальної діяльності в закладах 

дошкільної освіти. 

- Формування професійної компетентності майбутніх вихователів щодо 

проведення роботи з ознайомлення з природою з дітьми різних вікових груп відповідно до 

програм закладу дошкільної освіти. 

- Вироблення вміння творчого підходу до визначення завдань, відбору змісту, 

форм, методів, засобів, активних і інтерактивних прийомів роботи з дітьми під час 

ознайомлення їх з природою. 

     Програмні результати навчання:  
ПРН-1.Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з 

дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів 

діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і 

вихованні дітей раннього і дошкільного віку 

ПРН-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. 

Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими 

дітьми результатами.  

ПРН-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням 

вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з 

особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 
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ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. 

Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних 

закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної 

праці. 

ПРН-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах 

раннього і дошкільного віку. 

ПРН-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій 

навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і 

дошкільного віку 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та 

в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій 

у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-4. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку первинних 

уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення 

предметів; розвитку самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі). 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як 

засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

свідомого дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до 

державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів). 
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КС-8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

екологічно безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й довкіллі. 

КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм 

мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного 

ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1.  Екологія як міждисциплінарна наука. Сучасні проблеми охорони природи.   

Тема 2. Прикладні аспекти екології. 

Тема 3. Природні умови та зони України.  

Тема 4. Рослинний світ. 

Тема 5. Тваринний світ України.  

Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників із природою як навчальна 

дисципліна. 

Тема 7. Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення дошкільників із природою.  

Тема 8. Класифікація методів. Наочні методи ознайомлення дошкільників із 

природою.  

Тема 9. Словесні методи ознайомлення дошкільників з природою. 

           Тема 10. Практичні методи ознайомлення дошкільників з природою. 

           Тема 11. Пошуково-дослідницька діяльність в ознайомленні дошкільників з 

природою. 

           Тема 12.  Загальна характеристика основних форм організації роботи з 

ознайомлення з природою. Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з природою.  

Тема 13. Екскурсія як особливий вид занять з ознайомлення з природою.  

Тема 14. Цільові та повсякденні прогулянки дітей дошкільного віку. 

 

3.Рекомендована література 

Базова. 

1. Аніщенко В.О. Основи екології: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2008. - 148 с. 

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

3. Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу : методичний посібник для вихователів 

дітей дошкільного віку. – К. : Сім кольорів, 2014. – 56 с. 

4. Бєлєнька Г.В. Дитина в довкіллі: методичний посібник для вихователів дітей 

дошкільного віку. – К.: Сім кольорів, 2014. – 56 с. 

5. Дошкільнятам про світ природи: Діти п’ятого року життя (середній 

дошкільний вік): навч.-метод. посіб. / Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна. – К. : Генеза, 2016. – 

98с. 

6. 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. 

7. Енциклопедичний довідник «Тваринний світ України». – К.: Думка, 

2003. 
8. Методика ознайомлення дітей з природою: навчально-методичний комплекс 

[для студентів денноъ форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта»] / уклад. О. Г. 

Бутенко. – Алмі. – 2013. – 108 с. 

9. Методика ознайомлення дітей з природою:[Хрестоматія] / Укладач Н.М. 

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

10. Люборова В.М.. Куточок природи в дошкільному закладі. – К.: Освіта, 2012. 

11. Лисенко Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи: навчально- 

методичний посібник / Н.В.Лисенко – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 352 с. 
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