
 



  
 



  

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 7  

І сем. – 4 

ІІ сем. – 3 

Галузь знань 

0101 – Педагогічна 

освіта 

нормативна 

Модулів – 4 

Спеціальність 

 012 Дошкільна 

освіта 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

4 
2-й  

 Семестр: 

Загальна  

кількість годин:  

для денної форми 

навчання – 210 год. 

І сем. – 120 год. 

ІІ сем. – 90 год. 

3-й і 4-й  

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 4 год. 

 

самостійної роботи 

студента: 

3,5 год. – І сем.; 

1,6 год. – ІІ сем. 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

 

32 год. – І сем. 

32 год. – ІІ сем. 
 

Практичні, семінарські 

32 год. – І сем. 

32 год. – ІІ сем. 
 

Лабораторні 

--- 

Самостійна робота 

56 год. – І сем. 

26 год. – ІІ сем. 
 

Вид контролю  

іспит  
   

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

          для денної форми навчання  – 1,1 : 1  від загальної кількості годин  

 

 

 

 

 

 

 



  

Мета та завдання навчальної дисципліни «Основи природознавства з 

методикою» 

 

Мета: формування еколого-природознавчої компетентності як складової 

професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, конкурентоспроможних 

на освітянському ринку праці, зорієнтованих на самовдосконаленні до вимог часу з 

природоцентричним світоглядом. 
 

Завдання: Формування еколого-природознавчої компетентності шляхом:  

 засвоєння системи інтегрованих знань про природу (у контексті вивчення 

об’єктів та явищ природи) на основі формування природничо-наукової картини 

світу, способів навчально-пізнавальної діяльності та природоохоронної практики; 

 розвитку умінь і навичок використання педагогічно доцільних засобів, методів і 

форм організації природопізнавальної діяльності з дошкільниками; 

 розвитку креативності та вміння творчо застосовувати знання з природничих і 

психолого-педагогічних наук під час ознайомлення дітей з природою; виховання 

соціально активної особистості, яка турбується про довкілля, охороняє та 

дбайливо використовує  природні ресурси. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є еколого-природознавча 

компетентність як складова професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної 

освіти, а об’єктом – основи природознавства з методикою (природа рідного краю, 

форми організації і методи ознайомлення дітей з природою, екологічне виховання 

дітей дошкільного віку). 

 

Вимоги до знань та вмінь 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи природознавства з 

методикою»  у студентів будуть сформовані загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності, професійні знання, вміння та навички. 

Очікувані результати навчання: 

Загальні компетентності: 

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-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ-12. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

Спеціальні (фахові компетентності):  

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

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



  

Програмні результати навчання. Професійні знання, вміння та навички: 

ПР-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.  

ПР-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. 

ПР-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.  

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

здоров’я дітей.  

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах 

раннього і дошкільного віку. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть 

знати: 
 об’єкти і явища природи рідного краю, її неповторну красу, видове 

різноманіття, проблеми збереження та примноження природних багатств; сучасні 

екологічні проблеми та шляхи їх подолання; 

 найцікавіші для дітей об’єкти і явища природи планети (поза межами нашої 

країни); 

 вплив природи на формування особистості від пренатального періоду 

розвитку до молодшого шкільного віку; 

 завдання ознайомлення дошкільників з природою, сучасні наукові 

дослідження та надбання практики з питань організації роботи з ознайомлення 

дошкільників з природою; 

 зміст знань дітей про навколишній світ природи, окреслений у Базовому 

компоненті дошкільної освіти в Україні та програмах навчання і виховання дітей в 

дошкільних навчальних закладах та сім'ї; 

 умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань 

ознайомлення дошкільників з природою; 

 безпосередні та опосередковані методи ознайомлення дітей з природою, 

формування зачатків екологічної культури у дошкільнят, наукового світобачення та 

правила поведінки у природі; 

 форми організації діяльності дітей в процесі пізнання ними світу природи; 

 засоби фіксації знань дітей про природу; 

 особливості облаштування еколого-розвивального середовища у ЗДО. 

вміти: 
 використовувати основні методи педагогічного дослідження: спостереження 

педагогічного процесу, вивчення педагогічної документації та продуктів дитячої 

діяльності, лабораторний і природний експеримент, методи математичної 

статистики в умовах повсякденної роботи з дітьми та враховувати отримані 

результати при підготовці до навчально-виховного процесу; 

 аналізувати знання дітей про довкілля для визначення перспективних ліній 

навчальної роботи з ними з урахуванням 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; 

 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; 

 визначати тематику спостережень (первинних, повторних, порівняльних і 

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; 

 знайомити дітей з традиціями природокористування, шанування природи, 

обрядами та святковими сезонними дійствами, легендами, піснями, малими 

фольклорними жанрами природничого змісту; 

 використовувати в освітньо-виховному процесі різноманітні методи та 

прийоми розвитку сенсорних відчуттів дітей: спостереження, обстеження об’єктів за 

допомогою органів чуття, дидактичні ігри та вправи, ігри з природним матеріалом, 

працю; 

 використовувати ігри з природними матеріалами: снігом, піском, водою, 

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 різних методів 

навчання відповідно до віку: розповіді про природу, бесіди, нескладні досліди, 

художню літературу, картини, кінофільми; забезпечувати комплексне поєднання 

засобів і методів, з метою впливу на розум і почуття дитини (спостереження та 

художнє слово, спостереження та образотворча діяльність, спостереження та 

музика); 

 наочно демонструвати дітям зв’язки та залежності, що існують у 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 і цінність усіх об’єктів 

природи, одним з яких є людина; 

 для систематизації та закріплення знань дітей про природу, зважаючи на 

індивідуальні пізнавальні та комунікативні можливостей дітей, залучати їх до 

самостійного та в складі невеликих груп розгляду та складання колекцій, гербаріїв, 

настільно-друкованих ігор природничого змісту в науковому центрі шляхом 

створення ігрових та пошукових ситуацій, спонукання, прикладу інших; 

 організовувати працю дітей в природі (куточок природи, квітник, город) з 

використанням простого інвентаря, шляхом залучення їх до виконання трудових 

доручень, чергувань, колективної та індивідуальної праці; 

 доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, правила 

природокористування, необхідність збереження природи, організовувати практичну 

діяльність дітей зі збереження 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; 

 облаштовувати 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 систематичний фронтальний та вибірковий контроль за рівнем 

оволодіння дітьми знаннями природничого змісту, уміннями взаємодії з 

природними об’єктами та явищами, сформованістю моральних рис характеру 

шляхом проведення контрольних занять, тестування, проведення спостережень за 

дітьми під час самостійної діяльності; 

 здійснювати освітньо-просвітницьку роботу серед батьків. 
 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІІІ семестр (32 год. – лекції, 32 год. – практичні) 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи природознавства. Природа рідного краю 

 

Тема 1. Предмет і завдання «Основ природознавства з методикою»   

Становлення методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку. 

Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству. 
Зародження і розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Розвиток 

природознавчих методичних ідей у братських школах. Дошкільне природознавство 

та методика його викладання в XVIII-ХІХ ст. Відомі українські педагоги та їх 

провідні ідеї навчання і виховання. Теоретичні засади дослідження стану довкілля 

на сучасному етапі. 

Вивчення природи рідного краю. Охорона природи. Природа та її 

значення в житті людини. Значення ознайомлення дітей з природою. Охорона 

природи як державне завдання. 

Тема 2. Поняття рельєфу і ландшафту. Основні форми рельєфу. Фактори 

формування рельєфу. Загальна характеристика ландшафту та рельєфу України. 

Процеси рельєфоутворння і ландшафтоутворення. Форми рельєфу. 

Тема 3. Водні ресурси України.  Водні багатства України.  Річкова система 

України. Класифікації річок. Моря, затоки та лимани як єдина екологічна система. 

Типи озер в Україні. Найбільші озера різних типів в Україні. Особливості прісних та 

солоних озер. Види озер України за походження. Штучні водойми в Україні 

(водосховища, ставки, канали), їх господарське значення, вплив на природу. 

Екологічні проблеми водних ресурсів в Україні.  



  

Тема 4. Ґрунтові ресурси України. Поняття про ґрунти, їхню родючість. 

Ознаки і основні типи ґрунтів в Україні. Питання забруднення, збереження та 

відновлення ґрунтів в Україні.  

Тема 5. Погода. Передбачення погоди. Поняття клімату.  Кліматоутворю-

вальні фактори. Загальна характеристика клімату України. Поняття погоди. Основні 

метеорологічні елементи. Характерна особливість погоди. Хмарність, форми хмар. 

Опади. Передбачення погоди.  

Тема 6. Сезонні зміни в неживій природі. Сезонні явища. Календар 

природи. Причини сезонних змін у природі. Вивчення сезонних явищ. Сезонні 

зміни в неживій природі восени, взимку, навесні, влітку. Календар природи. 

Тема 7. Рослинний світ України. Особливість рослин як живого 

організму. Планетарна роль зелених рослин. Будова рослин, їхня характеристика. 

Рослини лісу, поля, декоративні рослини. Рослинний і людський світи: вплив і 

взаємодія. Рослинність природних зон України. 

Тема 8-9. Тваринний світ України. Охорона тварин. Різноманітність 

тваринного світу. Видова різноманітність фауни України. Характеристика ссавців, 

птахів, плазунів, земноводних, комах.  

 

Змістовий модуль 2. Методика ознайомлення дітей з природою. 

 

Тема 10. Методи ознайомлення дітей з природою.  Класифікація методів. 

Спостереження – основний метод безпосереднього ознайомлення з природою. 

Загальна характеристика наочних, словесних і практичних методів ознайомлення з 

природою. Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності. Значення і 

організація спостережень. Структура спостереження як методу ознайомлення дітей з 

природою. Види спостережень. 

Тема 11. Наочні, словесні та ігрові методи ознайомлення дітей з 

природою. ТРВЗ-інструменти. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. 

Види наочних посібників в ознайомленні дошкільників з природою. Значення 

ілюстративних посібників. Вимоги до змісту та оформлення ілюстративних 

посібників. Методика розглядання дидактичних картин з дошкільниками у різних 

вікових групах. Значення словесних методів в ознайомленні дошкільників з 

природою. Розповіді вихователя про природу як метод навчання, виховання та 

розвитку дітей. Вимоги до розповідей і розповідача. Види розповідей. Методика 

застосування бесід у процесі ознайомлення з природою. Прийоми керівництва 

різними видами бесід у різних вікових групах. Особливості вступної, супровідної, 

підсумкової, заключної та узагальнювальної бесід. 

 Тема 12. Практичні методи ознайомлення з природою.  Застосування праці 

в природі: на земельній ділянці, в куточку природи. Дотримання правил безпечного 

поводження з інвентарем. Методика застосування елементарних дослідів і 

експериментів у природничій роботі з дошкільниками. Моделювання як метод 

ознайомлення дошкільників з природними закономірностями.  

 Тема 13. Форми ознайомлення дітей з природою.  Заняття як основна 

форма ознайомлення дітей з природою. Місце занять у процесі ознайомлення 

дітей з природою. Поліфункціональність сучасного заняття в ЗДО. Типології 

сучасних занять. Структура заняття. Завдання, які вирішуються в процесі 



  

проведення занять з ознайомлення дітей з природою. Зміст занять та вимоги до їх 

проведення.  

Тема 14. Екскурсії у природу та цільові прогулянки. Екологічна стежка у 

ЗДО. Екскурсії у природу як форма організації роботи з дошкільниками. Тематика 

та види екскурсій природничого змісту. Структура екскурсії. Підготовка до 

проведення екскурсії. Методика проведення цільової прогулянки. Значення цільової 

прогулянки в дитячому садку.  

Тема 15. Гра як метод ознайомлення дітей з природою. Дидактичні ігри 

природничого змісту. Роль і місце різноманітних видів ігор в ознайомленні дітей з 

природою: рухливі ігри, творчі рольові ігри, будівельно-конструктивні ігри з 

природними матеріалами. Екологічний тренінг як вид ігрового вправляння дітей у 

застосуванні набутих знань. 

Тема 16. Планування роботи вихователя «Ознайомлення з природним 

довкіллям». Календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу у 

ЗДО. Методичні рекомендації щодо планування життєдіяльності дітей у ЗДО 

 

ІV семестр (32 год. – лекції, 32 год. – практичні) 
 

Змістовий модуль 3. Еколого-розвивальне середовище ЗДО 

 

Тема 1. Еколого-розвивальне середовище ЗДО (інноваційні підходи). 
Екологічний паспорт ЗДО. Методи формування еколого-природничої 

компетентності дітей дошкільного віку.  

Тема 2. Ознайомлення дошкільників з об’єктами та явищами неживої 

природи. Засоби фіксації знань про природу. Ознайомлення дошкільників з 

об’єктами та явищами неживої природи у завданнях Базового компоненту 

дошкільної освіти. Використання спостереження, експерименту, як основних засобів 

з ознайомлення з неживою природою. Дошкільний практикум. Дитяче 

експериментування. Організація пошуково-дослідницької роботи у природі 

(старший дошкільний вік). 

Тема 3. Куточок живої природи в ЗДО, особливості  його використання. 
Рослини кутка природи. Навчально-виховне значення куточку природи. Добір та 

розміщення рослин у кутку природи. Вимоги до відбору об’єктів кутка природи. 

Догляд за рослинами: підливання, обприскування, підживлювання. Вигонка 

цибулинних рослин, живцювання, пересаджування рослин. Вирощування в кутку 

природи овочевих культур. Захист рослин від шкідників.  

Тема 4. Тварини кутка природи та догляд за ними. Риби – мешканці кутка 

природи. Утримання риб у кутку природи. Догляд за рибками, молюсками і 

водоростями. Облаштування акваріуму та догляд за ним. Зарядка акваріума. 

Постійні та тимчасові тварини куточка природи. Земноводні та плазуни – мешканці 

тераріуму. Влаштування тераріїв. Догляд за тваринами, які живуть у терарії. 

Утримання птахів у клітках і вольєрах. Догляд за птахами. Утримання та догляд за 

ссавцями.  

Тема 5. Ділянка закладу дошкільної освіти. Значення ділянки та її 

організація. Вимоги до планування і озеленення ділянки.  Дерева та чагарникові 

породи на ділянці: розміщення, висаджування, догляд, розмноження. Озеленення 

ділянки виткими рослинами.  Декоративні і культурні трав’янисті рослини на ділянці 



  

ДНЗ. Влаштування газонів та квітників на ділянці. Види квітників. Садові 

трав’янисті рослини. Город та плодово-ягідний сад у ЗДО: планування; загальна 

характеристика рослин, рекомендованих для вирощування в дошкільних закладах;  

Тема 6. Квітник на території закладу дошкільної освіти. Планування 

квітників. Квітково-декоративні рослини. Розміщення квітучих багаторічних та 

однорічних рослин. Залучення дітей дошкільного віку до роботи на квітнику. 

Тема 7. Облаштування городу, ягідника, саду. Вибір місця і розбивка 

грядок. Овочеві культури, які рекомендується для вирощування дітям. Умови 

необхідні для вирощування овочів. Обробіток і удобрення ґрунту. Підготовка 

насіння до сівби та сівба. Вирощування розсади. Особливості догляду за овочевими 

культурами. Розміщення плодово-ягідних рослин на ділянці. Садіння плодових і 

ягідних культур. Догляд за садом. Захист плодово-ягідних рослин від шкідників. 

Тема 8. Ознайомлення з домашніми тваринами дітей різних вікових 

груп. Зміст Програми з ознайомлення дітей з домашніми тваринами. Спостереження 

за домашніми тваринами. Характеристика домашніх тварин, рекомендованих 

Програмою для ознайомлення у різних вікових групах ЗДО. Використання 

дидактичних ігор, картин, художніх творів, бесід, відеофільмів у роботі з дітьми 

різних вікових груп. 

Тема 9. Ознайомлення дітей дошкільного віку з дикими тваринами. 

 Зміст Програми з ознайомлення дітей з дикими тваринами. Використання 

картин, відеофільмів, дидактичних ігор, бесід, розповідей вихователя, художніх 

творів з ознайомлення дітей з дикими тваринами. 

 

Змістовий модуль 4. Ознайомлення дошкільників із сезонними змінами в природі. 

Екологічне виховання дошкільників 

Тема 10. Сезонні зміни в природі восени. Календар природи осені. Осінні 

явища в природі. Ознайомлення з явищами неживої природи. Спостереження за 

рослинами. Листопад. Осінні роботи в саду і на городі. Поведінка тварин восени. 

Спостереження за поведінкою тварин восени. Турбота про зимівлю. 

Тема 11. Ознайомлення дошкільників з природою взимку. Явища в 

неживій природі. Зимовий спокій рослин. Спостереження за поведінкою тварин 

взимку. Турбота про зимуючих птахів. 

Тема 12. Ознайомлення дошкільників з природою навесні. Календар 

природи весни. Спостереження за явищами неживої природи. Ознайомлення з 

об’єктами живої природи (рослини, птахи, комахи, земноводні, плазуни, дикі 

тварини) навесні. 

Тема 13. Ознайомлення дошкільників з природою влітку. Зміст Програми 

з ознайомлення дітей різних вікових груп з природними об’єктами та явищами 

влітку. Ознайомлення з явищами неживої природи. Ознайомлення з об’єктами живої 

природи (рослини, птахи, комахи, земноводні, плазуни, дикі тварини) влітку.  

Тема 14. Екологічне виховання дітей дошкільного віку – складова 

всебічного виховання особистості. Сучасна екологічна освіта: передумови, 

принципи, завдання. Поняття і положення, які визначають теоретичні засади 

екологічної освіти. Мета і завдання екологічної освіти. Принципи екологічної 

освіти. Базовий компонент дошкільної освіти, його завдання з формування у дітей 

екологічної культури. Природничі та психолого-педагогічні засади екологічного 

виховання дошкільників. Екологічна культура і екологічна свідомість – базові 



  

категорії екологічного виховання. Світоглядні, природничі та психолого-педагогічні 

основи екологічного виховання дошкільників. Умови і засоби екологічного 

виховання дошкільників. Біорізноманіття. Червона книга. Зелена книга. Природо-

заповідні території. 

Тема 15. Програма «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку». 
Планування освітньо-виховної роботи з екологічного виховання у ЗДО в рамках 

проєкту «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» 

Тема 16. Показники екологічної компетентності дітей дошкільного віку: 

змістовний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий. Вікові можливості 

засвоєння екологічних знань. Послідовність формування екологічних знань та 

очікувані результати. Емоційно-ціннісний компонент – складова екологічної 

компетентності дошкільника. Екологічно мотивована діяльності дітей дошкільного 

віку. Система роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку. Еколого-

натуралістичні центри, природоохоронні організації, їхня роль в еколого-

просвітницькій роботі дітей. Еколого-просвітницька  робота з батьками. 

Природоохоронні заходи у ЗДО. Узагальнення вивченого. 

 

3. Теми практичних занять 

 
№ 

п/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

ІІІ семестр  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи природознавства. Природа рідного краю 

1 ПР №1. Наукові дослідження з питань ознайомлення дітей з природою. 

Значення вивчення природи рідного краю для розвитку дошкільників. Охорона 

природи. Класична європейська педагогіка про роль природи як фактору 

фізичного, морального та розумового виховання дітей. Внесок Я. А. 

Коменського і Ж. Ж. Руссо у становленні методики як науки. Внесок Г. Й. 

Песталоцці в розбудову теоретичних засад методики ознайомлення 

дошкільників з природою. Внесок М. Монтесорі в розвиток питань формування 

особистості дитини засобами природи. Погляди К.Д. Ушинського і Є. М. 

Водовозової; Є. І. Тихеєва про місце природи у всебічному розвитку дитини. 

Погляди педагогів України на природу як засіб формування особистості дитини. 

Праці К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, С. Русової, О. Дорошенко, Н. 

Яришевої) на роль природи у всебічному розвитку дітей.  

2 

2 ПР №2.  Характеристика основних рельєфних утворень на території України. 

Особливості рельєфу Львівщини. Робота з контурною картою: природні зони 

України, низовини, височини та гірські райони. 

2 

3 ПР №3.  Водне середовище життя. Екологічна характеристика водного 

середовища. Пристосування рослин і тварин до життя у воді.  

2 

4 ПР №4.  Грунт як середовище життя. Екологічна характеристика ґрунту. Живі 

організми ґрунту. Поняття про ґрунтову біоту та взаємозв’язки між ними: 

ризосфера, мікориза, бактеріориза. Пристосування рослин, тварин, грибів і 

мікроорганізмів до життя у ґрунті.  

2 

5 ПР №5.  Прогнозування погоди. Місцеві ознаки зміни погоди. Реакція деяких 

рослин і тварин на зміну погоди.  

2 

6 ПР №6.  Календар спостереження за погодою. Сезонні зміни в природі. 

Укладання календаря спостережень за погодою. 

2 

7 ПР №7.  Різноманітність флори України. Рідкісні рослини. Заходи збереження 

зникаючих рослин. Практична робота: виписати з методичної літератури і 

2 



  

літератури для дітей легенди, казки, вірші, оповідання, загадки, прислів’я про 

рослини. 

8 ПР №8-9.  Сезонні зміни у житті тварин. Цікаві тварини планети. Екологічні 

особливості тварин різних систематичних груп, їхні пристосування до життя у 

різних середовищах. Харчові зв’язки між тваринами. Практична робота: 

виписати з методичної літератури і літератури для дітей легенди, казки, вірші, 

оповідання, загадки, прислів’я про тварин. Заповнити таблицю «Середовище 

існування тварин». 

2 

9 2 

Змістовий модуль 2. Методика ознайомлення дітей з природою. 

10 ПР №10.  Спостереження на заняттях та під час прогулянок. Моделювання 

спостережень на заняттях та під час прогулянок. Спостереження в куточку 

природи та на земельній ділянці. Фіксація спостережень. Методичні прийоми 

керівництва спостереженнями природи дітей різного віку. 

2 

11 ПР №11.  Методика застосування розповідей під час ознайомлення та 

розширення уявлень дітей про природу. ТРВЗ-інструменти. Читання і аналіз 

художніх творів на природничу тематику. 

2 

12 ПР  №12. Праця дітей в природі. Значення праці в природі для розвитку дитини. 

Праця на городі, квітнику. Організація праці в куточку природи. Методи та 

прийоми роботи під час праці в природі. 

2 

13 ПР №13.  Особливості методики організації різних типів занять (комбінованих, 

інтегрованих та ін.). Конспект заняття. Специфіка підготовки та проведення 

занять ознайомлення з природою в різних вікових групах. Технологія 

інтегрованого заняття.  

2 

14 ПР №14. Організація та проведення екскурсії. Методи та прийоми роботи 

вихователя під час прогулянки. 

2 

15 ПР №15.  Моделювання різноманітних ігор природничого змісту. Дидактичні 

ігри. Ігри з природним матеріалом. Завдання: підібрати кілька дидактичних ігор 

природничого змісту і змоделювати. Розв’язування педагогічних задач. 

2 

16 ПР №16.  Принципи календарного планування «Ознайомлення з природним 

довкіллям». Перспективний та щоденний план з ознайомлення дітей з природою 

(структура, зміст). Заходи по роботі з батьками. Рекомендації для батьків 

2 
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Змістовий модуль 3. Еколого-розвивальне середовище ЗДО 

1 ПР №1. Базовий компонент дошкільної освіти. Українське дошкілля. Авторські 

програми: „Наш дім – природа” (автор Н. Рижова), „Юний еколог” (автор С. 

Ніколаєва), „Світ навколо нас – і я його частинка” (автор Д. Романовська). 

Завдання Базового компоненту в ознайомленні дітей з природою. 

Характеристика Програми: структура, зміст. Завдання ознайомлення дітей 

різного віку з природою  в контексті програми «Українське дошкілля». 

2 

2 ПР №2.  Засоби фіксації знань дітей дошкільного віку про природу. Ведення 

календарів спостережень за погодою в різних вікових групах. Створення 

іконічних моделей для роботи з дошкільниками. Використання моделювання з 

допомогою абстрактних моделей та схем. Організація свят і розваг на 

природничому матеріалі. Практична робота: розробити конспекти занять з 

ознайомлення дошкільників з об’єктами та явищами неживої природи. 

2 

3 ПР №3. Обладнання куточка природи. Дитяче експериментування. Захоплюючі 

досліди у кутку живої природи. Вимоги до відбору об’єктів куточка природи. 

Кімнатні рослини та їхнє розмноження. Практична робота: намалювати схему 

облаштування куточка природи. Запропонувати цікаві досліди для дошкільнят у 

кутку живої природи. 

2 

4 ПР №4. Захоплюючі досліди у кутку живої природи (демонстрація дослідів). 

Практична робота: укласти паспорт на кожного мешканця куточка природи 

(риби, птахи, ссавці) за схемою: особливості зовнішньої і внутрішньої будови, 

2 



  

спосіб існування, спосіб харчування, спосіб розмноження, догляд, хвороби 

(вікова група за вибором студента). 

5 ПР №5. Дошкільний практикум. Організація дослідницької роботи на ділянці 

ЗДО (старший дошкільний вік). Спільна діяльність на дослідній ділянці старших 

дошкільників як засіб формування їх екологічного мислення і колективних 

взаємин. Запропонувати цікаві досліди для старшого дошкільного віку на 

ділянці ЗДО. 

2 

6 ПР №6. Система роботи по вирощуванню квітів на квітнику. Схеми-моделі по 

облаштуванню квітника. Розмноження багаторічних рослин вегетативним 

способом. Зміст роботи по вирощуванню рослин на квітнику з дітьми різних 

вікових груп. 

2 

7 ПР №7. Схеми-моделі для облаштування квітника, городу, ягідника, саду у ЗДО. 2 

8 ПР №8. Моделювання дидактичних ігор, читання художніх творів, відеофільми 

у роботі з дітьми різних вікових груп при ознайомленні з домашніми тваринами. 

Практична робота: розробити конспекти занять з ознайомлення дошкільників з 

домашніми тваринами (вікова група за вибором студента). 

2 

9 ПР №9. Моделювання дидактичних ігор, читання художніх творів, відеофільми 

у роботі з дітьми різних вікових груп при ознайомленні з дикими тваринами. 

Практична робота: розробити конспекти занять з ознайомлення дошкільників з 

дикими тваринами (вікова група за вибором студента). 

2 

Змістовий модуль 4. Ознайомлення дошкільників із сезонними змінами в природі. 

Екологічне виховання дошкільників 

10 ПР №10. Спостереження за погодою. Огляд клумби з квітами та грядок. 

Спостереження за деревами та птахами. Дидактичні ігри та бесіди про осінь. 

Ведення календаря природи восени 

2 

11 ПР №11. Спостереження за птахами. Турбота про птахів. Екскурсія до водойми. 

Ігри взимку.  

2 

12 ПР №12. Дидактичні та рухливі ігри у різних вікових групах. Казки, розповіді та 

бесіди про весну. Веснянки,  гаївки, хороводи. Ведення календаря природи 

весною.  

2 

13 ПР №13. Догляд за квітником, садом, городом влітку. Казки, розповіді та бесіди 

про працю у природі. Аналіз дитячої літератури.  

2 

14 ПР №14. Екологічно мотивована діяльність дітей дошкільного віку. Умови і 

засоби екологічного виховання дошкільників. Етапи формування екологічної 

активності особистості: дії разом з дорослим, допомога дорослому, робота 

поряд з дорослим, самостійні дії дитини під контролем дорослого. Методичні 

рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного 

віку. Засоби навчання. Натуральні об’єкти. Особливості використання казок про 

природу, дидактичних карток, творчих завдань, ігор  при формуванні в дітей 

навичок екологічно-моральної поведінки у природному середовищі. Екскурсії 

та спостереження в природі. 

2 

15 ПР №15.  Планування освітньо-виховної роботи з екологічного виховання у 

ЗДО в рамках проєкту «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» 

2 

16 ПР №16. Еколого-просвітницька  робота з батьками. Природоохоронні заходи у 

ЗДО. Взаємозв’язок ЗДО і сім’ї в справі екологічного виховання дітей 

дошкільного віку. Доручення для дітей старшого дошкільного віку, участь 

батьків у їх виконанні. Організація активних форм природопізнавальної та 

природоохоронної діяльності дошкільників. Форми екологічної роботи в 

повсякденному житті: екскурсії екологічною стежиною; екологічні гуртки.  

2 
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4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Навчально-методична та наукова література з екологічного виховання. Періодичні 

видання, навчально-методичні комплекси про довкілля. 

3,5 

2.  Авторські програми з екологічного виховання „Наш дім – природа” (автор Н. 

Рижова), „Юний еколог” (автор С.Ніколаєва), „Світ навколо нас – і я його 

частинка” (автор Д.Романовська). 

3,5 

3.  Планування роботи вихователя. Навчально-методична документація для роботи 

вихователя. Календарно-тематичне планування. Самоосвіта вихователя. 

3,5 

4.  Скласти план ознайомлення дошкільників з природою за темою „Я і природа”, 

використовуючи різні форми навчання (спостереження, ігри, пошукова діяльність, 

праця, розповіді, заняття). 

3,5 

5.  Екологічні задачі, ігри та вікторини. Методика проведення екологічних екскурсій, 

акцій, квестів. Методика виготовлення дидактичного матеріалу для ознайомлення 

дітей з природою.  

7 

6.  Розробити рекомендації та поради батькам щодо екологічного та валеологічного 

виховання дітей за темою „Як корисно провести вихідний”. 

7 

7.  Скласти анкету для батьків, з метою з’ясування їх ставлення до екологічного 

виховання дошкільників. 

7 

8.  Виховні заходи з екології. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей 

старшого дошкільного віку із символом українського народу – лелекою. 

7 

9.  Зробити ескіз оформлення куточка живої природи для вікових груп дітей дошкільного  

віку. 
3,5 

10.  Скласти перелік доручень для дітей різних вікових груп (у приміщенні, на ділянці 

дошкільного закладу, в різні пори року). Обґрунтувати їхнє значення. 

3,5 

11.  Скласти план роботи ЗДО із сім’єю з питань екологічної освіти в групі старшого 

дошкільного віку. 

3,5 

12.  Скласти перелік репродукції художніх картин, які відображають навколишній світ. 

Назвати типи, тему і мету занять, на яких доцільним є їх використання. 

3,5 
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13.  Педагогічні моделі організації екологічної освіти в ЗДО. Формуємо екологічну 

компетентність дошкільників. 

3,2 

14.  Система екологічних знань дітей дошкільного віку: традиційні та інноваційні 

підходи. Дидактичні ігри та вправи у вирішенні завдань екологічної освіти. 
3,2 

15.  Куточок живої природи в ЗДО, особливості  його використання. Спільна діяльність на 

дослідній ділянці старших дошкільників як засіб формування їх екологічного 

мислення і колективних взаємин. «Хочу все знати» (енциклопедія для допитливих 

«чомусиків»). 

3,2 

16.  Організація і проведення екскурсій і спостережень у природі (для різних вікових 

груп). Система формування екологічних знань за темою „Наша Земля і наше 

майбутнє – в наших руках” з використанням різних форм роботи. 

3,2 

17.  Еколого-просвітницька  робота з батьками. Доручення для дітей старшого 

дошкільного віку, участь батьків у їх виконанні. 

3,2 

18.  Народні ігри про природу у роботі з дошкільниками, методичні прийоми їх 

використання.  

3,2 

19.  Методика використання українських пісень і народних казок про бережливе 

ставлення до природи в роботі з дітьми дошкільного віку. 

3,2 

20.  Еколого-натуралістичні центри, природоохоронні організації, їхня роль в еколого-

просвітницькій роботі дітей. 

3,2 

Разом за 4 семестр 26 
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5. Теми лабораторних занять 
Програмою не передбачено 

 

6. Методи навчання 
 Словесні (розповідь з елементами бесіди, бесіда, пояснення, лекція); 

 Наочні (демонстрація за допомогою мультимедійного обладнання графічних матеріалів, 

рисунків, схем); 

 Практичні (практична робота, самостійна робота, використання інформаційних технологій); 

 Бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький); 

 Загальнонаукові методи (дедуктивний, індуктивний, синтез, аналіз); 

 Інтерактивні (постановка проблемних питань і ситуацій, проблемно-пошукові, дослідницькі) 

Презентації, лекції, дискусії, практико-спрямовані завдання, інтерактивні методи 

навчання (семінари-дискусії, тренінгові технології, коучингові техніки, тьюторингові та 

менторингові практики; кейс-методи аналізу конкретних ситуацій, прес-конференції, мозковий 

штурм, робота в командах, метод проєктів). 

 

7. Методи контролю 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким 

співвідношенням: 

• Поточна успішність студента становить 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів поточної успішності – 50 балів, з яких: 

практичні заняття та самостійна робота студента – 32 бали 

                                                                    (16 занять × 2 б. = 32 бали); 

модульний контроль – 18 балів (2 модулі × 9 б. = 18 балів). 

Практично-семінарські заняття передбачають виконання системи завдань, адекватність та 

повнота розв’язання яких оцінюються максимально 2-ма балами. Кількість балів, що 

виставляється за практичне заняття, враховує: відповіді студентів на проблемні питання за змістом 

теми; обговорення запитань для роздумів, дискусій, уміння використовувати знання під час 

виконання поставлених завдань. 

• Екзамен:  максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Відвідування занять є обов’язковим складником навчання. 

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного 

матеріалу з навчальної дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, поточного 

програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні ситуації. Водночас 

обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час 

семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх 

запланованих видів навчальної роботи. 

 

                             Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 

Екзаменаційні оцінки 

А 90 – 100 5 Відмінно 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 



  

8. Методичне забезпечення 
 Силабус і робоча програма курсу 

 Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/osnovy-pryrodoznavstva-z-metodykoyu-

oznajomlennya-ditej-z-pryrodoyu 

 Електронний курс на  Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2122 

 Наукова, навчально-методична та дитяча література. 

 Електронні підручники. 

 Конспекти лекцій. 

 Мультимедійні презентації.  

 Інтернет-джерела  

 

9. Рекомендована література 

Базова 
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Наказ МОН №33 від 12.01.2021/  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20kom

ponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

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

навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 408 с. 

3. Гладченко О.М. Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом. До Базової програми „Я у 
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http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku 

 

 

                 

 

Програму розробила  

 

кандидат біологічних наук, доцент Джура Н. М.                                     

https://www.youtube.com/watch?v=-un1dGidtks
https://youtu.be/rG_5wpWr-FQ
https://www.youtube.com/watch?v=B9R8Dt26ghQ
https://www.youtube.com/watch?v=7QxMAzlwH3M
https://www.youtube.com/watch?v=94tvAu-Mac4
https://www.youtube.com/watch?v=xy6f_zb5dno
https://www.youtube.com/watch?v=qcSaEM5PhvA
http://www.esd.org.ua/
http://www.ecoosvita.org.ua/
http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku

