
 
 



 

 
 



Анотація (українською мовою) 

Дисципліна «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям» спрямована на  

формування  у майбутніх вихователів системи знань і цілісних уявлень про суспільне 

довкілля, цілісну картину соціального світу та місце людини в довкіллі; розуміння процесу 

соціалізації дитини у соціумі, його особливості для дошкільного дитинства та зв'язок понять 

«соціалізація», «виховання», «розвиток»; ознайомлення з об’єктом і предметом та основними 

завданнями методики  ознайомлення дітей із суспільним довкіллям, 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 із суспільним довкіллям та організації цієї діяльності в 

закладах дошкільної освіти; формування професійної компетентності майбутніх вихователів 

щодо проведення роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп  із суспільним довкіллям 

відповідно до програм закладу дошкільної освіти. 

Ключові слова: соціалізація дитини, соціальний світ, суспільне довкілля, методика 

ознайомлення дітей з суспільним довкіллям, світ дорослих, світ дітей.  

 

Abstract (in English) 

The discipline "Introducing children to the social environment" is aimed at forming in future 

educators a system of knowledge and holistic ideas about the social environment, a holistic picture 

of the social world and the place of man in the environment; understanding the process of 

socialization of the child in society, its features for preschool childhood and the relationship of the 

concepts of "socialization", "education", "development"; acquaintance with the object and subject 

and the main tasks of the method of acquainting children with the social environment, creating in 

students a holistic view of the discipline based on the integration of knowledge and interdisciplinary 

links; providing theoretical and practical training of future educators to acquaint children with the 

social environment and the organization of this activity in preschool education institutions; 

formation of professional competence of future educators to conduct work to acquaint children of 

different ages with the social environment in accordance with the programs of the preschool 

institution. 

Key words: child socialization, social world, social environment, methods of acquainting 

children with the social environment, the world of adults, the world of children.



 
1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка   
Нормативна 

Спеціальність: 

012 Дошкільна освіта 

Загальна кількість годин 

– 90 

Спеціальність:  

Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

7-й 

Лекції 

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

my 

Ступінь 

бакалавра 

10 

Практичні, семінарські 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (30% ~ 70%). 

 

 

 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу – формування у студентів знань про процес соціалізації дитини у соціумі, 

його особливості для дошкільного дитинства та зв'язок понять «соціалізація», «виховання», 

«розвиток»; опанування системою знань про сучасні методи та форми ознайомлення 

дошкільників  із суспільним довкіллям, виховання та розвиток їх під час цієї роботи. 

Завданнями курсу є: 

- формування системи знань і цілісних уявлень про суспільне довкілля, цілісну 

картину соціального світу та місце людини в довкіллі; 

- дати поняття про процес соціалізації дитини у соціумі, його особливості для 

дошкільного дитинства та зв'язок понять «соціалізація», «виховання», «розвиток»; 

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

ознайомлення дітей із суспільним довкіллям, 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 із суспільним довкіллям та організації цієї діяльності в закладах 

дошкільної освіти;  
- формування професійної компетентності майбутніх вихователів щодо проведення 

роботи з ознайомлення дітей різних вікових груп  із суспільним довкіллям відповідно до 

програм закладу дошкільної освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни: філософія, соціологія, дошкільна педагогіка, 

дитяча психологія, фахові методики дошкільної освіти.  

Навчальна дисципліна складається з 3-х 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-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-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

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

ПРН-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального 

здоров’я дітей. 

ПРН-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

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:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-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. 



ЗК-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. 

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

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

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

ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

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

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

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

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

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

дітей раннього і дошкільного віку. 

ФК-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). 

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

спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

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

дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

ФК-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). 

ФК-8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

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

ФК-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. Загальна характеристика процесу соціалізації особистості. 

Тема 1.  Процес соціалізації особистості дитини, його особливості і значення при 

ознайомленні з довкіллям. 

Визначення і сутність процесу соціалізації особистості. Суб’єкт-об’єктний та суб’єкт- 

суб’єктний підходи до визначення соціалізації. Особливості соціалізації на етапі 

дошкільного дитинства. Складові процесу соціалізації. Стихійна соціалізація. Відносно 

спрямована соціалізація. Відносно соціально контрольована соціалізація. Етапи соціалізації. 

Завдання соціалізації на етапі дошкільного дитинства.  

Кредит 2. Предмет, завдання і зміст методики ознайомлення дітей з довкіллям 

Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із суспільним довкіллям.  

Предмет і завдання методики ознайомлення дітей з довкіллям. Провідні принципи 

ознайомлення дітей з явищами суспільного довкілля: тематичне об'єднання, інформативне 

та емоційне насичення навчального матеріалу; активна пізнавальна діяльність; 

відповідність сучасності; врахування культурно-етнографічних особливостей краю; 

поєднання пізнавальних і виховних завдань (у т.ч. виховання основ економічної і 

екологічної культури). Сучасні наукові дослідження актуальних проблем ознайомлення 

дошкільників із суспільним довкіллям.  

Тема 3. Роль знань в процесі ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 



         Функції знань у формованому у дітей соціальному досвіді. Діяльність як умова пізнання 

дітьми соціальної дійсності та ознайомлення  із суспільним довкіллям. Види діяльності, які 

дозволяють дитині «входити» в соціальний світ в уявному плані. Класифікація ігор 

соціального спрямування. Ігрові ролі та способи моделювання довколишнього життя. 

Образотворча діяльність як джерел прояву соціальних емоцій.  Види діяльності, які 

дозволяють дитині «входити» в соціальний світ в реальному плані. Предметна діяльність та її 

роль в ознайомленні дітей з довкіллям. Цінність трудової діяльності для ознайомлення 

дитини з суспільним довкіллям. Роль спостережень у формуванні реалістичних уявлень і 

понять дітей про суспільне довкілля. Організація спостережень дітей у суспільному довкіллі. 

Спілкування з дітьми і дорослими як діяльність та її роль в соціалізації особистості дитини та 

й процесі ознайомлення із суспільним довкіллям. Зародження навчальної діяльності, 

важливої для пізнання суспільного довкілля. Особливості навчання дошкільників. 

Кредит 3. Методика формування уявлень дітей про навколишнє суспільне довкілля 

Тема 4. Методи і засоби ознайомлення дітей дошкільного віку із суспільним 

довкіллям  

Характеристика методів і засобів ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

Значення методу для  ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Методи, що підвищують 

пізнавальну активність. Методи, що підвищують емоційну активність. Методи, що сприяють 

встановленню зв’язку між різними видами діяльності. Методи корекції і уточнення уявлень 

про соціальний світ. 

         Тема 5. Дитяче співтоваристо та його вплив на соціалізацію дітей і ознайомлення 

їх  із суспільним довкіллям.  

Дитяче товариство як джерело інформації про суспільне довкілля. Дитяче товариство та його 

роль у формуванні соціальних почуттів та особистих якостей дітей. Стосунки в дитячому 

товаристві як практика соціальної поведінки. Виховання у дітей усвідомленого ставлення до 

норм поведінки в суспільстві. Декларація прав дитини.  

Тема 6. Методика виховання  у дітей ставлення до дорослих.   
Функції дорослого  у процесі соціалізації дитини. Диференціація людей в 

соціальному світі. Види наближеності дорослих до дитини. Методи ознайомлення дітей з 

дорослими відповідно до рівнів наближеності. Діти і дорослі – відмінності і схожість 

між ними. Методика ознайомлення в різних вікових групах. Ознайомлення дітей з 

різними професіями, з тим як і для чого працюють дорослі люди. Ознайомлення дітей з з 

тим як і для чого відпочивають дорослі люди. 

 Тема 7. Пізнання самого себе як основа включення дитини у процес соціалізації 

та ознайомлення із суспільним довкіллям. 

Особливості процесу самоусвідомлення та самопізнання в ранньому та дошкільному 

віці. Соціальна ситуація розвитку дитини в період дошкільного дитинства.  Методика 

формування у дітей уявлень про себе як людину. Формування у дітей елементарних уявлень 

про свій організм. Оволодіння способами дбайливого ставлення до своїх органів чуття та 

частин свого тіла. Виховання у дітей чуттєво-дбайливого ставлення до дітей з інвалідністю. 

Пізнання дітьми своїх відчуттів, думок, умінь, вчинків.   

Тема 8. Виховання основ економічної і екологічної культури дітей впродовж 

ознайомлення з довкіллям.   

Змістове наповнення тематичного блоку «предмети і явища суспільного життя» для 

дітей дошкільного віку: сім'я, родина, праця дорослих, люди праці; Батьківщина, рідний 

край; суспільні явища і свята. 

Завдання і зміст ознайомлення дітей з рідним краєм, Батьківщиною. Врахування 

культурно-етнографічних особливостей і принципу відповідності сучасності у роботі з 

дітьми. Методика ознайомлення дітей з Батьківщиною, державними символами, рідним 

містом (селом), родиною.  

Система методів і прийомів для ознайомлення, закріплення, узагальнення, 

систематизації знань про економіку. 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Кредит 1. Загальна характеристика процесу соціалізації особистості. 

Тема 1. Процес соціалізації особистості дитини, його 

особливості і значення при ознайомленні з довкіллям  

30 2 4   24 

Разом  30 2 4   24 

Кредит 2. Предмет, завдання і зміст методики ознайомлення дітей з довкіллям 

Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям.  

15 2 2   11 

Тема 3. Роль знань в процесі ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям 

15 2 4   9 

Разом  30 4 6   20 

Кредит 3. Методика формування уявлень дітей про навколишнє суспільне довкілля 

 

Тема 4. Методи і засоби ознайомлення дітей 

дошкільного віку із суспільним довкіллям  

6  2   4 

Тема 5. Дитяче співтоваристо та його вплив на 

соціалізацію дітей і ознайомлення їх  із суспільним 

довкіллям 

6  2   4 

Тема 6. Методика виховання  у дітей ставлення до 

дорослих 

 

6 2 2   2 

Тема 7. Пізнання самого себе як основа включення 

дитини у процес соціалізації та ознайомлення із 

суспільним довкіллям 

6 2 2   2 

Тема 8. Виховання основ економічної і екологічної 

культури дітей впродовж ознайомлення з довкіллям 

6  2   4 

Разом  30 4 10   14 

Усього годин: 90 10 20   60 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Загальна характеристика процесу соціалізації особистості. 

1 Тема 1. Процес соціалізації особистості дитини, його особливості і значення 

при ознайомленні з довкіллям 

2 

Кредит 2. Предмет, завдання і зміст методики ознайомлення дітей з довкіллям 

2 Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із суспільним довкіллям.  2 

3 Тема 3. Роль знань в процесі ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 2 

Кредит 3. Методика формування уявлень дітей про навколишнє суспільне довкілля 

4 Тема 4. Методика виховання  у дітей ставлення до дорослих 

 

2 

5 Тема 5. Пізнання самого себе як основа включення дитини у процес 

соціалізації та ознайомлення із суспільним довкіллям 

2 

 Разом: 10 

 

 

 



5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Загальна характеристика процесу соціалізації особистості. 

1 Тема 1. Процес соціалізації особистості дитини, його особливості і значення 

при ознайомленні з довкіллям 

4 

Кредит 2. Предмет, завдання і зміст методики ознайомлення дітей з довкіллям 

2 Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із суспільним довкіллям.  2 

3 Тема 3. Роль знань в процесі ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 4 

Кредит 3. Методика формування уявлень дітей про навколишнє суспільне довкілля 

4 Тема 4. Методи і засоби ознайомлення дітей дошкільного віку із суспільним 

довкіллям  

2 

5 Тема 5. Дитяче співтоваристо та його вплив на соціалізацію дітей і 

ознайомлення їх  із суспільним довкіллям 

2 

6 Тема 6. Методика виховання  у дітей ставлення до дорослих 

 

2 

7 Тема 7. Пізнання самого себе як основа включення дитини у процес 

соціалізації та ознайомлення із суспільним довкіллям 

2 

8 Тема 8. Виховання основ економічної і екологічної культури дітей впродовж 

ознайомлення з довкіллям 

2 

 Разом: 20 

 

6. Лабораторні заняття 

Денна форма навчання  

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Загальна характеристика процесу соціалізації особистості. 

1 Тема 1. Процес соціалізації особистості дитини, його особливості і значення 

при ознайомленні з довкіллям 

24 

Кредит 2. Предмет, завдання і зміст методики ознайомлення дітей з довкіллям 

2 Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей із суспільним довкіллям.  11 

3 Тема 3. Роль знань в процесі ознайомлення дітей із суспільним довкіллям 9 

Кредит 3. Методика формування уявлень дітей про навколишнє суспільне довкілля 

4 Тема 4. Методи і засоби ознайомлення дітей дошкільного віку із суспільним 

довкіллям  

4 

5 Тема 5. Дитяче співтоваристо та його вплив на соціалізацію дітей і 

ознайомлення їх  із суспільним довкіллям 

4 

6 Тема 6. Методика виховання  у дітей ставлення до дорослих 

 

2 

7 Тема 7. Пізнання самого себе як основа включення дитини у процес 

соціалізації та ознайомлення із суспільним довкіллям 

2 

8 Тема 8. Виховання основ економічної і екологічної культури дітей впродовж 

ознайомлення з довкіллям 

4 

 Разом: 60 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 



9. Форми роботи та критерії оцінювання 

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 150 до 400 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопичув

альні бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

300  Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

 

Т6 

 

Т7 Т 

8 

 



Пр. 

заняття 

5 

  

30 

 

30 10 10 10 10 10 

Самост

ійна 

робота  

(з 

контр. 

роб) 

50 20 20 30 

   КР1 – 20 

Усього 100 50 50 100 300 

 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

11. Методи навчання 

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

репродуктивні, активні методи навчання: ділові ігри, проведення «круглих столів». 

 Технології: здоров’язбережувальні, інформаційно-комунікаційні, комунікативно-

мовленнєві, соціально-комунікативні, розвивальні, особистісно зорієнтовані, діяльнісні, 

інформаційні, дистанційні, диференційованого навчання, методики виховного спрямування. 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному 

навчальному закладі : підручник [для студ. ВНЗ за напрямом «Дошкільна освіта»]. К. : 

Слово, 2010. 408 с. 

2. Білан О.І. Ознайомлення з довкіллям:  молодший дошкільний вік. метод. 

посібник. Львів: Ліга Прес. 2016. 76 с. 

3. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.- метод. посібник. 

Луганськ : Альма-матер, 2007. 

4. Зайцева Л.І. Вивчення особливостей процесу організації ознайомлення дітей 

дошкільного віку з об'єктами довкілля. Збірник наукових праць Бердянського державного 

педагогічного університету. Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2015. Вип. 3. С. 49–54. 

5. Зайцева Л.І. Роль експериментально-дослідної діяльності в засвоєні наукових 

знань про об’єкти довкілля дітьми дошкільного віку.Україно-польські 32 педагогічні студії: 

актуальні проблеми педагогічної теорії та практики : зб. наук. статей. Бердянськ : БДПУ, 

2015. С. 6–12. 

6. Рогальська-Яблонська І.П.  Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві: 

сутність, специфіка, супровід. Монографія. Видання 2 доповнене. Київ: Міленіум, 2016.  

550 с.  

Допоміжна 

1. Бєлєнька, Ганна. Ознайомлення дошкільників зі складними явищами 

навколишнього світу: крок за кроком // Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. №2 

(51). С. 42-49. 

2. Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та 

ін. 2-ге вид.,стер. К., 2002. 112 с. 

3. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія : у 2-х 

ч. Частина друга. Концепція, Програма розвитку та освітні програми ДНЗ. Запоріжжя: ТОВ 

«ЛІПС» ЛТД, 2010. 284 с. 



4. Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти 

сучасної дошкільної та початкової освіти / О. П. Аматьєва, Г. В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш, В. В 

Докучаєва, В. В Желанова. Луганськ : Видавництво ДЗ «Луганський національний 

університет ім. Тараса Шевченка», 2010. 491 с. 

5. Карабаєва І. І., Літіченко О. Д. Розвиток пізнавальної активності дошкільників в 

умовах середовища взаємодії дітей з дорослими // Актуальні проблеми психології. Збірник 

наукових праць Інституту психології ім. С. Г. Костюка НАПН України. / за ред. Максименко 

С.Д. К : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2011.  Т.7, вип.25 208с. С.87 – 94 

6. Товкач І.Є.Хочу бути мамою, хочу бути татом : навч.-метод. посіб.  К. : Видавничий 

Дім «Слово», 2012. 366 с.,іл. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про дошкільну освіту» 

//www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc 

2.Базовий компонент дошкільної освіти // 

mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../bazov-komponent.doc 

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

4. 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. 

 

 


