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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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Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

01 Освіта  
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

012 Дошкільна освіта  

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект  Спеціальність: 

Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

2, 3 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 

4, 5-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Ступінь: 

бакалавра 

20 год.  

Практичні, семінарські 

40 год. 

 

 

Самостійна робота 

120 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для заочної форми навчання: 60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

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. 

        Завдання курсу: 

- Ознайомлення з основними  шкідливими речовинами біосфери та їх впливом на 

людину і довкілля, 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 дітей різних вікових груп  природою з 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, 

основи природознавства з методикою, філософія, фахові методики дошкільної освіти.  

Навчальна дисципліна складається з 6 кредитів. 

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. 

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. 
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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 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. 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). 

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 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Теоретичні та прикладні основи екології.  

Тема 1.  Екологія як міждисциплінарна наука. Сучасні проблеми охорони природи.   
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       Екологія  як наука. Предмет і об’єкт дослідження, структура екології. Методи 

екологічних досліджень. Основні проблеми та наукові напрямки сучасної екології.  Глобальні 

екологічні проблеми охорони природи, їх характеристика. Забруднення природного   

середовища як екологічна проблема.   

Тема 2. Прикладні аспекти екології. 
        Охорона атмосферного повітря. Охорона і раціональне  використання водних 

ресурсів. Охорона і раціональне використання земних надр. Охорона  рослинного  і тваринного 

світу. Захворювання, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища  Екологічно 

безпечні продукти харчування.  Раціональне харчування. Якість води і стан здоров’я людей. 

Методи виведення шкідливих  речовин з організму людини. Екологічна освіта і виховання. 

Кредит 2. Природа України. Рослинний і тваринний світ України. 

Тема 3. Рослинний світ. Тваринний світ України 

Різноманітність і багатство рослинного світу України, його роль в природі і житті 

людини. Характерні особливості рослинного угрупування відповідно до природної зони. 

Фітоценози – як рослинне угрупування.. Найбільш типові представники різних типів, класів, 

рядів поширені в Україні. Пристосування до умов існування. Сезонні зміни в природі України.  

Кредит 3. Теоретично-методичні засади методики ознайомлення дошкільників із 

природою. 

Тема 4. Методика ознайомлення дошкільників із природою як навчальна 

дисципліна. 

Предмет, методи і завдання курсу. Методологічні основи методики, її зв'язок з іншими 

науками.  Становлення і розвиток методики ознайомлення з природою.Завдання ознайомлення 

дітей із природою. Загальна характеристика змісту  знань, умінь і  навичок по догляду за 

рослинами і тваринами. 

Кредит 4. Осередки ознайомлення дошкільників із природою та матеріальна база. 

Тема 5 . Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення дошкільників із природою.  

Підбір об’єктів для осередка природи, вимоги до його мешканців. Розміщення осередка 

природи і вимоги до його обладнання. Підбір і догляд за рослинами  і тваринами осередка 

природи. Планування ділянки закладу дошкільної освіти. Педагогічні і гігієнічні вимоги до її 

озеленення. Розташування квітників і газонів на ділянці. Підбір рослин  для її озеленення. 

Город на ділянці закладу дошкільної освіти. 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою. 

Тема 6. Класифікація методів. Наочні методи ознайомлення дошкільників із 

природою. Класифікація методів. Вибір методів. Етапи засвоєння дітьми знань. Взаємозв’язок 

всіх методів між собою. Наочні методи ознайомлення дошкільників із природою. 

Спостереження у природі – складна пізнавальна діяльність дітей дошкільного віку. Види 

спостережень та керівництво ними. Підготовка вихователя до організації  спостережень у 

природі. Вимоги до ілюстративного матеріалу, його використання. Використання моделей.  

Тема 7. Словесні методи ознайомлення дошкільників з природою. 
Характеристика словесних методів ознайомлення дошкільників з природою. Розповіді сюжетні 

і описові. Словесні логічні завдання. Використання дитячої 

природознавчої літератури. Осоливості проведення бесіди (вступні, супровідні, заключні). 

Вимоги до різних видів бесід, їх місце в ознайомленні з природою дітей у різних вікових 

групах. Специфіка змісту бесіди, її тип, своєрідність проведення, використання наочного 

матеріалу в ході бесіди. 

Тема 8. Практичні методи ознайомлення дошкільників з природою. Пошуково-

дослідницька діяльність в ознайомленні дошкільників з природою. 
Праця в природі як один із основних методів ознайомлення дошкільників з природою. 

Навчально-виховне значення праці в природі, її своєрідність. Педагогічні та гігієнічні вимоги 

до праці дітей у природі. 

Види праці в природі, їх зміст у різних вікових групах. Форми організації праці 

дітей у природі: доручення, чергування, колективна праця дітей у природі. Нескладні досліди як 
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метод ознайомлення дітей з природою. Цінність 

пошуково-дослідницької діяльності дітей довкільного віку. Вимоги до нескладних 

дослідів в природі. Структура дослідів, їх етапи. Зміст пошуково-дослідницької 

діяльності дітей різних вікових груп. Організація пошуково-дослідницької 

діяльності на екологічній стежині. Створення зон для організації нескладних дослідів в природі. 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою. 

Тема 9.  Загальна характеристика основних форм організації роботи з 

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

Зв'язок навчальних завдань з різними формами роботи. Значення, місце та типи занять при 

ознайомленні з природою дітей дошкільного віку. Зміст знань, умінь і навичок, що формуються 

на заняттях з природознавства, відповідно до вимог програми. Єдність 

виховних та освітніх завдань. Відбір матеріалу до заняття. Зв'язок занять з іншими 

формами роботи. Методика проведення занять різного типу.  

Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять з ознайомлення з природою. Цільові та 

повсякденні прогулянки дітей дошкільного віку. 
Тематика і структура екскурсій в природу та на сільськогосподарські об’єкти. Методика 

проведення екскурсій. Визначення програмових завдань, місця маршруту екскурсії, підбір 

обладнання для збору і розміщення природного матеріалу. Підготовка вихователя і дітей до 

екскурсії. Поєднання різноманітних 

методів і прийомів з дітьми в ході екскурсій. Організація діяльності дітей на екскурсії: 

пізнавальної, ігрової, трудової. Цільові прогулянки, їх значення в збагаченні уявлень дітей про 

довкілля. Зміст спостережень на цільових прогулянок. Умови проведення цільових прогулянок 

та підбір маршруту для їх організації. Відмінність між екскурсіями, цільовою і повсякденною 

прогулянкою.  

Повсякденні прогулянки, їх місце в режимі дня та освітньому процесі. Основні 

структурні частини та періодичні елементи прогулянок.  

Організація і керівництво вихователем самостійних спостережень дітей на прогулянці. 

Організація різноманітних ігор з природним матеріалом на прогулянках в різні пори року. 

Праця дітей на ділянках під час прогулянок. Організація пошуково- дослідницької діяльності на 

прогулянці. Засоби фіксації знань про природу.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л практ лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Теоретичні та прикладні основи екології 

Тема 1. Екологія як міждисциплінарна наука. 

Сучасні проблеми охорони природи 

16 2 4   10 

Тема 2. Прикладні аспекти екології 14 2 4   8 

Усього годин: 30 4 8   18 

Кредит 2. Природа України. Рослинний і тваринний світ України 

Тема 3. Рослинний світ. Тваринний світ України 30 2 6   22 

Усього годин: 30 2 4   22 

Кредит 3. Теоретично-методичні засади методики ознайомлення дошкільників із 

природою 

Тема 4. Методика ознайомлення дошкільників із 

природою як навчальна дисципліна 

30 2 2   26 

Усього годин: 30 2 4   26 
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Кредит 4. Осередки ознайомлення дошкільників із природою та матеріальна база  

Тема 5. Вимоги до матеріальної бази для 

ознайомлення дошкільників із природою 

30 2 2 2  24 

Усього годин: 30 2 2 2  24 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою 

Тема 6. Класифікація методів. Наочні методи 

ознайомлення дошкільників із природою.  

10 2 4   4 

Тема 7. Словесні методи ознайомлення 

дошкільників з природою. 

10 2 4   4 

Тема 8. Практичні методи ознайомлення 

дошкільників з природою. Пошуково-дослідницька 

діяльність в ознайомленні дошкільників з 

природою. 

10 2 2 2  4 

Усього годин: 30 6 10 2  12 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою 

Тема 9.  Загальна характеристика основних форм 

організації роботи з ознайомлення з природою. 

Заняття як важлива форма ознайомлення дітей з 

природою.  

16 2 4   10 

Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять з 

ознайомлення з природою.  Цільові та повсякденні 

прогулянки дітей дошкільного віку. 

14 2 2 2  8 

Усього годин: 30 4 6 2  18 

Усього: 180 20 34 6  120 

 

 

4.Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Теоретичні та прикладні основи екології 

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

охорони природи 

2 

2. Тема 2. Прикладні аспекти екології 2 

Кредит 2. Природа України. Рослинний і тваринний світ України 

3. Тема 3. Рослинний світ України. Тваринний світ України 2 

Кредит 3. Теоретично-методичні засади методики ознайомлення дошкільників із 

природою 

4. Тема 4. Методика ознайомлення дошкільників із природою як 

навчальна дисципліна 

2 

Кредит 4. Ділянка закладу і групові куточки природи – матеріальна база ознайомлення 

дошкільників із природою 

5. Тема 5 . Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення 

дошкільників із природою 

2 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою 

6. Тема 6. Класифікація методів. Наочні методи ознайомлення 

дошкільників із природою.  

2 

7. Тема 7. Словесні методи ознайомлення дошкільників з 2 
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природою. 

8. Тема 8. Практичні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. Пошуково-дослідницька діяльність в ознайомленні 

дошкільників з природою. 

2 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою 

9. Тема 9.  Загальна характеристика основних форм організації 

роботи з ознайомлення з природою. Заняття як важлива форма 

ознайомлення дітей з природою 

2 

10. Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять 

з ознайомлення з природою. Цільові та повсякденні прогулянки 

дітей 

2 

 Усього: 20 год. 

 

5.Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Теоретичні та прикладні основи екології 

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

охорони природи 

4 

2. Тема 2. Прикладні аспекти екології 4 

Кредит 2. Природа України. Рослинний і тваринний світ України 

3. Тема 3. Рослинний світ України. Тваринний світ України 6 

Кредит 3. Теоретично-методичні засади методики ознайомлення дошкільників із 

природою 

4. Тема 4. Методика ознайомлення дошкільників із природою як 

навчальна дисципліна 

2 

Кредит 4. Ділянка закладу і групові куточки природи – матеріальна база ознайомлення 

дошкільників із природою 

5. Тема 5 . Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення 

дошкільників із природою 

4 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою 

6. Тема 6. Класифікація методів. Наочні методи ознайомлення 

дошкільників із природою.  

4 

7. Тема 7. Словесні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. 

4 

8. Тема 8. Практичні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. Пошуково-дослідницька діяльність в ознайомленні 

дошкільників з природою. 

4 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою 

9. Тема 9.  Загальна характеристика основних форм організації 

роботи з ознайомлення з природою. Заняття як важлива форма 

ознайомлення дітей з природою 

4 

10. Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять 

з ознайомлення з природою. Цільові та повсякденні прогулянки 

дітей 

4 

 Усього: 40 год. 

 

6. Теми лабораторних занять 

Денна форма навчання 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 4. Осередки ознайомлення дошкільників із природою та матеріальна база 

1. Тема 1. Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення 

дошкільників із природою 

2 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою 

2. Тема 8. Практичні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. Пошуково-дослідницька діяльність в ознайомленні 

дошкільників з природою. 

2 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою 

3. Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять з ознайомлення з 

природою.  Цільові та повсякденні прогулянки дітей 

дошкільного віку. 

2 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Теоретичні та прикладні основи екології 

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

охорони природи 

10 

2. Тема 2. Прикладні аспекти екології 8 

Кредит 2. Природа України. Рослинний і тваринний світ України 

3. Тема 3. Рослинний світ України. Тваринний світ України 22 

Кредит 3. Теоретично-методичні засади методики ознайомлення дошкільників із 

природою 

4. Тема 4. Методика ознайомлення дошкільників із природою як 

навчальна дисципліна 

26 

Кредит 4. Ділянка закладу і групові куточки природи – матеріальна база ознайомлення 

дошкільників із природою 

5. Тема 5 . Вимоги до матеріальної бази для ознайомлення 

дошкільників із природою 

24 

Кредит 5. Методи ознайомлення дошкільників із природою 

6. Тема 6. Класифікація методів. Наочні методи ознайомлення 

дошкільників із природою.  

4 

7. Тема 7. Словесні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. 

4 

8. Тема 8. Практичні методи ознайомлення дошкільників з 

природою. Пошуково-дослідницька діяльність в ознайомленні 

дошкільників з природою. 

4 

Кредит 6. Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою 

9. Тема 9.  Загальна характеристика основних форм організації 

роботи з ознайомлення з природою. Заняття як важлива форма 

ознайомлення дітей з природою 

10 

10. Тема 10. Екскурсія як особливий вид занять 

з ознайомлення з природою. Цільові та повсякденні прогулянки 

дітей 

8 

 Усього: 120 год. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 
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Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, 

лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово 

представляти певний. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання 

основної та додаткової літератури. за вияв креативності в розумінні і творчому використанні 

набутих знань та умінь. 

Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних 

знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента 

наявні незначні помилки, за вияв креативності в розумінні і творчому використанні набутих 

знань та умінь. 

Студенту виставляється добре за успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. 

Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

Студенту виставляється достатньо за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову 

обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 

можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, алестудент спроможний усунути їх 

із допомогою викладача. 

Мінімальний задовільно виставляється студенту, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накопичу

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кред

ит 2 

Кредит 

3 

 

Кредит 

4 

Кредит 5 Кредит 6     

200 

 

400 
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 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т5 

 

 

Т7 

 

Т8 Т 

9 

 

Т 

10 

Пр. 

занятт

я 

20 

  

20 30 

 

30 30 20 20 20 20 20 

Самос

тійна 

робота  

(з 

контр. 

роб) 

20 30 20 30 40 20 

  

КР 1 – 

20 

 

  КР2 – 20 

Усьог

о 

60 60 70 60 70 80 600 

 

 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, підготовка тез, рефератів, наукової статті 

та участь у конференціях; перевірка конспектування лекцій, виконання індивідуальних завдань 

та самостійних робіт. 

 

10. Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні, практико-теоретичні, пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, частково-пошукові, індуктивні, дедуктивні; активні методи навчання: метод 

проектів, проблемні ситуації, рольові та ділові ігри, проведення «круглих столів», мозковий 

штурм, світове кафе, карта ідей, хронологія, «Плюси й мінуси», Кейс-метод (метод case-study 

або метод конкретних ситуацій) 

 

11. 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. 

 

Додаткова: 

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підруч 

ник. - 
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К.: Либідь, 2000. - 336 с. 

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

методист дошкільного закладу. - № 11. – 2012. – С. 8. 

3. Бєлєнька Г. Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі як 

технологія пізнавального розвитку // Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 11. – 2012. 

– С. 10-18. 

4. 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. 

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

навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010 - С. 56-58. 

6. Ванжа С.М. Ожимова Т.І.Організація і проведення прогулянок: середній 

дошкільний вік. –Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 208с.  

7. 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. 

8. Лукащук Л. Метод проектів у системі методичної роботи // Л. Лукащук. 

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

9. Молчанова І. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи 

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

10. Науменко Т. Формування природознавчої компетентності дошкільників засобами 

авторської казки // Вихователь-методист дошкільного закладу. - № 7. – 2012. – С. 25-33. 

11. Надточий П.П. , Мислива Т.М., Морозов В.В. та ін. Охорона та раціональне ви- 

користання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посібник. - Жито- 

мир: ДАУ, 2007. - 420 с.  

12. Носачова Т. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку //. 

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

13. Ніколаєнко В.М. Екологічне виховання в ДНЗ. 2-6 років. – Х. : Вид. Група 

«Основа», 2010. – 207 с. 

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

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

15. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу 

(інноваційні підходи) // Дошкільне виховання. – 2010. – №7.– С. 6-10. 

16. Сафранов ТА. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. - Львів: 

Новий Світ-2000, 2004. - 248 с. 

17. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. - Одеса, 

ОГМІ, 2000. -195 с.  

18. Таборова В.М. Куточок природи в дошкільному закладі. – К.: Освіта, 2012. 

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

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

 
12. Інформаційні ресурси 

1. Нормативна база (Закони, Положення, Укази президента України, Листи МОНУ).  

2. Поглиблюють інформацію про особливості педагогічної професії та організацію 

навчально-виховного процесу у вузі матеріали, розміщені на веб- сторінках:  

─ www.education.goy.ua  веб-сторінка Міністерства освіти і науки України ─ 

www.nduv.goy.ua  веб-сторінка бібліотеки ім.Вернадського. 

  

 


