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Силабус курсу «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з 

природою» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Антоновича, 16 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 012 «Дошкільна освіта» 

 

Викладач курсу  

 

Нестер Мар’яна Володимирівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

maryana.nester@lnu.edu.ua 

marjawanester@gmail.com 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Антоновича, 

16, каб.18). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams та Viber. Для погодження часу онлайн консультацій слід 

писати на  Viber або електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-pryrodoznavstva-i-metodyka-

oznajomlennya-ditej-z-pryrodoyu  

Інформація про 

курс 

Нормативна навчальна дисципліна вивчається студентами ІІ-го 

курсу, спеціальності 012 «Дошкільна освіта»  впродовж третього  

семестру в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб ознайомити  

здобувачів з можливостями використання об’єктів і явищ природи у 

роботі з дітьми дошкільного віку, самостійного набуття 

природознавчих знань шляхом спостережень, експерементів, роботи 

з довідковою літературою. Узагальнення та уточнення знань 

студентів про особливості природних умов України, рослинний та 

тваринний світ України. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни є:  формування у 

студентів необхідних екологічних і педагогічних знань, які є 

чинниками їх професійної підготовки та практичної діяльності. 

Формування професійної компетенції майбутніх фахівців в галузі 

дошкільної освіти та виховання в контексті вивчення об’єктів та 

явищ природи, методів ознайомлення дітей з ними і форм організації 

навчально-виховної роботи в умовах суспільного дошкільного 

виховання та сім’ї. 

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

 систематизація знань студентів про природу; 
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 оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою; 

 навчання умінню доцільно використовувати форми організації 

співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи; 

 збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей 

у майбутніх педагогів. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим 

керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-

кореспондента НАПН України – Піроженко Т. О.  2021. 37с. 

2. В. М. Люборова. Куточок природи в дошкільному закладі. Київ : 

Освіта, 2012. 

3. Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою. 

Хрестоматія.  Київ : 2012. 

4. Наступність дошкільних навчальних закладів і початкової школи в 

етнічному вихованні дітей: навч. метод. посіб. / за ред.: проф. Н. В. 

Лисенко. Івано-Франківськ, 2011. 256 с. 

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля»  О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін. 

Тернопіль: Мандрівець, 2012. 264с. 

6. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: навч. 

посіб. Київ: Вища школа, 2010. 335 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Бєлєнька Г. В. Експериментально-дослідницька діяльність 

дітей у природі як технологія пізнавального розвитку / Г. В. 

2. Бєлєнька // Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. 

№ 11. С. 10 – 21. 

3. .Бєлєнька Г. В. Ознайомлення дошкільників зі складними 

явищами навколишнього світу: крок за кроком / Г. В. Бєлєнька 

// Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 2 (51).  

С. 42 – 49. 

4. Бочелюк О. І. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 240 с.  

5. Всі добрі люди – одна сім’я : збірка творів / Василь 

Сухомлинський; мал. О. Макієвої. Х. : ВД «Школа», 2014.  160 

с. 

6. Левченко Т.Г. Рідна природа. Матеріали до занять. Харків: 

Основа, 2010. 224 с. 

7. Пізнавальний розвиток старших дошкільників / за заг. ред. Н. 

І. Дикань,      

 К. С. Мельниченко, О. А. Шевцова.  Харків: Основа,  2012. 319 с. 

8. Черняк В.М., Бочелюк О.І. Озелення ділянки дошкільного 

навчального закладу: навч. посіб. Тернопіль: Навчальна  книга 

- Богдан, 2010. 

 

 

 

 

 



ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

 

1. http://194.44.152.155/elib/local/skbn27562.pdf   Підручник 

Н.Ф. Яришева Методика ознайлмлення дітей з природою 

2. https://sites.google.com/site/beregidetej/metodika-

oznajomlenna-ditej-z-prirodou   Методика ознайомлення 

дітей з природою 

3. http://www.nvk24.com.ua/organizaciya-kutochkiv-prirodi-u-

doshkilnomu-zakladi/    Куточок природи в ЗДО 

4. https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-ditmi-starsogo-

doskilnogo-viku-po-oznajomlennu-ditej-z-prirodou-pori-roku-

prigodi-parasolok-78122.html    Конспекти занять 

5. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/ 

Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20 

doshkilnoyi%20osvity.pdf  Базовий компонент дошкільної 

освіти 

 

Тривалість курсу  3 семестр - 90 год., 3 кредити. 

Обсяг курсу  

 

Денна форма: 54 години аудиторних занять: 28 год - лекційних 

занять, 26 год - практичних занять та 36 години самостійної роботи. 

Заочна форма: 20 годин аудиторних занять: 14 год –лекційних 

занять, 6 год – практичних занять та 70 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

- Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

- - природні умови України (клімат, природні зони), рослинний і 

тваринний світ; 

- - природу рідного краю, її неповторну красу, видову різноманітність, 

збереження та примноження природних багатств; 

- - найбільш цікаві для дітей об’єкти і явища природи нашої планети; 

- - основні природоохоронні акти, закони, документи з питань охорони 

навколишнього середовища; 

- - завдання ознайомлення дошкільників з природою; 

- - умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення 

завдань ознайомлення дошкільників з природою; 

- - систему екологічного виховання дітей, основні напрями і 

перспективи, її розвиток у педагогічній науці України. 

вміти: 

- - планувати навчально-виховну роботу з вихованцями на заняттях; 

- - визначати та аналізувати знання дітей про довкілля; 

- - умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення 

завдань ознайомлення дошкільників з природою; 

- - добирати цікаву, доступну  інформацію про об’єкти та явища 

природи; 

- - використовувати ігри з природним матеріалом: снігом, піском, 

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

досліди під час прогулянок та екскурсій; 

- - доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, 

правила природокористування, необхідність збереження природи. 

-  

-  
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- Студент набуде компетентності: 

- Загальні компетентності (ЗК) 

- ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

письмово. 

- ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- ЗК 7 Здійснення безпечної діяльності. 

- ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- Спеціальні компетентності (СК) 

- СК 3 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку навичок безпечної поведінки в довкіллі, 

навичок орієнтування на сталий розвиток. 

- СК 4 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку основ здорового способу життя, 

здоров’язбережувальних навичок. 

- СК 5 Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, 

соціальним). 

- СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням 

перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у 

професійній діяльності. 

- СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього 

процесу. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

РН 1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у 

групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей дитини. 

РН 2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі 

дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, 

особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

РН 10 Організовувати умови безпечного середовища у природному, 

предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних 

видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку. 

РН 18 Організовувати та розділяти предметно-просторове 

розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку. 

- РН 20 Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості 

дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти. 

Ключові слова Природні умови, клімат, культурні та дикорослі рослини, куток 

природи, ділянка ЗДО, спостереження, пори року. 

Формат курсу Очний (денний) / заочний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Подано у таблиці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Усний іспит у кінці семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  зі вступу до 

спеціальності, дошкільної педагогіки.  



Навчальні методи 

та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, практичні вправи, творчі індивідуальні, групові 

та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор. Наявність інтернет- зв’язку .  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

 Поточний контроль знань студентів відбувається  під час 

проведення практичних занять. Модульний контроль проводиться 2 

рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з 

навчальної дисципліни. Оцінювання знань за навчальною 

дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за 

результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно 

зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною шкалою.  

               Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за 

поточну успішність становить  50 балів, на іспит – 50 балів. 

            У семестрі два контролі знань по 10 балів ( максимальна 

кількісь — 2х10=20 балів ); 

 за семінарсько-практичні заняття Модуль 1,2 максимально 10 балів, 

Модуль 3,4 максимальна кількість балів — 20; 

 усна відповідь (максимально) — 5 балів; 

 доповнення (максимально) — 3 бали; 

 самостійна робота включена до контролю знань. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити 

власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам.  Студент заохочується до 

використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

           

Питання до іспиту 

 

Теоретичні питання 

 1. Значення ознайомлення з природою дітей для їх всебічного 

розвитку, формування екологічної культури. 

2. Основні відомості про свійських і диких тварин. Основні 

групи. Легенди, перекази. 

3. Форми організації та планування роботи з ознайомлення 

дітей з природою. 

4. Спостереження – основний метод ознайомлення дітей з 

природою. Види спостережень. 



5. Значення експериментів в ознайомленні дітей з природою. 

Особливості їх проведення. 

6. Прогулянки та екскурсії в природу як особливі види занять, 

їх значення. 

7. Навчально-виховне значення праці в природі. Педагогічні та 

гігієнічні вимоги до праці в природі. 

8. Форми організації праці в природі. Попередження 

травматизму при збиранні овочевих культур на городі. 

9. 3начення кутка природи. Вимоги до підбору об'єктів. 

10. Рослини кутка природи. Класифікація рослин, догляд за 

ними. 

11. Тварини кутка природи. Участь дітей в догляді за ними.   

12. Загальна характеристика класу земноводних і плазунів. 

13. Екзотичні птахи. 

14. Загальна характеристика класу ссавців. Біологія дрібних 

ссавців. 

15. Пори року як комплекс взаємообумовлених сезонних змін у 

природі. 

16. 3агальна характеристика осені. Характерні зміни  природи 

ранньої та пізньої осені, строки настання їх в нашій місцевості. 

17. Тематика і структура екскурсії в природу. Техніка безпеки 

біля водойми. 

18. Характерні зміни в природі на початку і в кінці зими. 

Сільськогосподарські роботи. 

19. Весна, літо. Характерні зміни в природі в різні періоди весни, 

літа. 

20. Лікарські рослини. Ознайомлення з лікарськими рослинами 

дітей дошкільного віку. 

21. Земельна ділянка, планування, значення ділянки для 

проведення виховної та освітньої роботи щодо ознайомлення дітей з 

природою. 

22. Гриби їстівні та отруйні. Ознайомлення з грибами дітей 

дошкільного віку. Профілактика отруєнь. 

23. Заняття, типи занять. Їх характеристика. 

24.  Цільові прогулянки. Особливості організації та проведення 

цільових прогулянок, попередження травматизму. 

25.  Екскурсії, навчально-виховне значення, відмінність від 

прогулянок. Попередження травматизму, профілактика отруєнь. 

26. Прийоми керівництва спостереженнями дітей в різних 

вікових групах. 

27.  Цільові прогулянки та екскурсії в природу. Особливості їх 

проведення. 

28. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей 

дошкільного віку. 

29. Форми організації праці. Розкрити організацію чергування в 

кутку природи. 

30. Будівельно-конструктивні ігри з природним матеріалом. Їх 

організація. 

31. Дидактичні ігри природничого змісту. Їх класифікація, 

методика  проведення. 

32. Розповідь вихователя, методика проведення. 

33. Художня література природничого змісту, твори сучасних 



письменників про природу для дітей дошкільного віку. 

34. Методика проведення свят і розваг природничого змісту. 

35. Догляд за мешканцями акваріума в різних вікових групах. 

36. Утримання птахів в дитячому садку. Ознайомлення дітей з 

ними. 

37. Методика ознайомлення дітей різних вікових груп з 

тваринами. 

38. Утримання дрібних ссавців в кутку природи ЗДО. 

Ознайомлення дітей з ними. 

39. Спостереження дітьми дошкільного віку за рослинами кутка 

природи. 

40. Організація довготривалих спостережень за тваринами. 

41. Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з 

осінніми явищами. 

42. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

осінніми явищами. 

43.  Спостереження за снігопадом, ознайомлення з 

властивостями снігу, льоду під час прогулянок. 

44. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

зимовими явищами в природі. 

45. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

весняними явищами. 

46. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з літніми 

природними явищами. 

47.  Ділянка дошкільного навчального закладу. Значення ділянки 

в реалізації завдань щодо ознайомлення дітей з природою. 

48.  Методика проведення занять у старшій групі щодо 

ознайомлення дітей з природою. Види занять. 

49. Відмінність екскурсії від прогулянок. Методика проведення 

цільової прогулянки. 

50. Методика керівництва екскурсіями в природу. 

Практичні питання 

1. Підібрати народні ігри природничого змісту. Розкрити особливості 

їх проведення. 

2. Використання загадок про тварин і рослин. Наведіть приклади. 

3. Підібрати приказки та прислів'я про природу. Розкрити 

своєрідність їх використання. 

4. Скласти модель дидактичної гри «Пізнай за описом». 

5. Підібрати загадки про свійських і диких тварин, варіанти їх 

використання. 

6. Види праці в кутку природи. Практично відобразити їх. 

7. Підберіть загадки природничого змісту. 

8. Скласти план підсумкової бесіди про птахів. 

9. Скласти модель заняття «Порівняльне спостереження за хом'яком 

та морською свинкою». 

10. Навести приклади проведення дослідів щодо ознайомлення дітей 

з властивостями води. 

11. Розкрити зміст дослідів щодо ознайомлення  дітей з 

властивостями повітря. 

12. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Збирання 

овочів, фруктів, насіння». 

13. Скласти для старшої групи план-конспект екскурсії до лісу в 



період золотої осені. 

14. Скласти план-конспект заняття для дітей старшої групи 

«Ознайомлення з грибами». 

15. Скласти план спостереження за снігопадом, використавши при 

цьому художнє слово. 

16. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Січень – року 

початок, а зимі – середина». 

17. Скласти план-конспект заняття для старшої групи «Бесіда про 

літо». 

18. Скласти план-конспект екскурсії до водойми в старшій групі. 

19. Скласти перелік занять на літо. Визначити їх завдання і 

організацію. 

20. Проведення дослідів з питань вивчення природи. Навести 

приклади. 

21. Види праці в природі дітей весною і літом. Навести приклади. 

22. Підібрати тематику спостережень у весняний період в природі на 

тиждень для дітей старшого дошкільного віку. 

23. Скласти план підсумкової бесіди про осінь для дітей старшого 

дошкільного віку. 

24. Підібрати літературу природничого змісту для дітей дошкільного 

віку. 

25. Скласти конспект екскурсії в природу літом для дітей однієї  

вікової групи. 

 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після вивчення 

курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу  

(денна форма навчання) 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1 

Наукові засади  основ природознавства і методики ознайомлення дітей з природою 

1. Тема 1. Наукові засади  основ 

природознавства і методики ознайомлення 

дітей з природою. 

Лекція – 2 год 01.09.21 

03.09.21 

 

 Тема 2. Природні умови України та клімат. Практичне заняття – 

2 год 

03.09.21 

08.09.21 

2. Тема 3. Рослинний світ України. Охорона 

природи України. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

10.09.21 

10.09.21 

3. Тема 4. Культурні та дикорослі рослини 

України. 

 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

15.09.21 

17.09.21 

 Тема 5. Тваринний світ України. Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

17.09.21 

22.09.21 

4. Тема 6. Ознайомлення дітей дошкільного 

віку з свійськими і дикими тваринами. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

24.09.21 

24.09.21 

Змістовний модуль 2 

Куток природи  та ділянка закладу дошкідьної освіти 

5. Тема 7. Куток природи в ЗДО, його 

значення. 

Лекція – 2 год 29.09.21 

01.10.21 

 Тема 8. Догляд за рослинами кутка природи. Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

01.10.21 

06.10.21 

6. Тема 9. Утримання птахів, ссавців та 

безхребетних тварин в кутку природи.   

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

08.10.21 

08.10.21 

7. Тема 10. Ділянка ЗДО як основна  база для 

ознайомлення дітей з природою. 

Практичне заняття – 

2 год 

13.10.21 

15.10.21 

 Тема 11. Сад та город в ЗДО. Вибір культур. 

Контроль знань за модулем №1,2 

  

Лекція –  1год, 

практичне заняття – 

1год, 

 самостійна робота – 

2 год 

15.10.21 

20.10.21 

Змістовий модуль 3. Методи і форми ознайомлення дошкільників з природою 

8. Тема 12. Різноманітність методів і форм 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

22.10.21 

22.10.21 

9. Тема 13. Спостереження – основний метод 

ознайомлення дітей дошкільного  віку  з 

природою.  Складання конспектів занять 

Практичне заняття – 

2 год 

27.10.21 

29.10.21 



екскурсій в різні пори року. 

 Тема 14. Цільові прогулянки та екскурсії в 

природу як особливий вид занять. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

29.10.21 

03.11.21 

10. Тема 15. Наочні і словесні методи 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

05.11.21 

05.11.21 

11. Тема 16. Практичні методи ознайомлення 

дітей з природою. 

Практичне заняття – 

2 год 

10.11.21 

12.11.21 

 Тема 17. Використання елементарних 

дослідів природознавчого  змісту в 

ознайомленні з природою. 

Практичне заняття – 

2 год 

12.11.21 

17.11.21 

12. Тема 18. Гра як метод ознайомлення дітей з 

природою. 

Лекція – 2 год 19.11.21 

19.11.21 

Змістовий модуль 4 

Ознайомлення дітей дошкільного віку  з природою в різні пори року 

13. Тема 19. Пори року як комплекс 

взаємообумовлених змін у природі. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

24.11.21 

26.11.21 

 Тема 20. Загальна характеристика осені. 

Методика ознайомлення дітей з осінніми 

явищами в природі. 

Лекція – 2 год 26.11.21 

01.12.21 

14. Тема21. Планування роботи на 

ознайомлення дітей з осінніми явищами. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

03.12.21 

03.12.21 

15. Тема 22. Загальна характеристика зими. 

Методика ознайомлення дітей дошкільного 

віку з зимовими явищами в природі. 

Лекція – 2 год 08.12.21 

10.12.21 

 Тема 23. Складання конспектів занять на 

ознайомлення дітей із зимовими явищами у 

природі. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

10.12.21 

15.12.21 

16. Тема 24. Загальна характеристика весни. 

Методика ознайомлення дітей з весняними 

явищами в природі. 

Лекція – 2 год 17.12.21 

17.12.21 

17. Тема 25. Складання конспектів занять на 

ознайомлення дітей із весняними явищами у 

природі. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

4 год 

22.12.21 

24.12.21 

 Тема 26. Загальна характеристика літа. 

Методика ознайомлення дітей з літніми 

явищами в природі. 

Контроль знань за модулем №3,4 

Лекція – 1 год, 

практичне заняття – 

1 год, 

самостійна робота – 

4 год 

24.12.21 

29.12.21 

18. Тема 27. Планування роботи щодо 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

літніми явищами в природі. 

Підсумкове заняття. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

31.12.21 

31.12.21 



Схема курсу 

для студентів заочної форми навчання 
 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконанн

я 

Змістовний модуль 1 

Наукові засади  основ природознавства і методики ознайомлення дітей з природою 

1. Тема 1. Наукові засади  основ 

природознавства і методики ознайомлення 

дітей з природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

 Тема 2. Природні умови України та клімат. Самостійна робота – 

3 год 

 

2. Тема 3. Рослинний світ України. Охорона 

природи України. 

Cамостійна робота – 

3 год 

 

3. Тема 4. Культурні та дикорослі рослини 

України. 

 

Cамостійна робота – 

3 год 

 

 Тема 5. Тваринний світ України. Cамостійна робота – 

3 год 

 

Змістовний модуль 2 

Куток природи  та ділянка закладу дошкідьної освіти 

4. Тема 7. Куток природи в ЗДО, його 

значення. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

5. Тема 8. Догляд за рослинами кутка природи. Самостійна робота – 

3 год 

 

 Тема 9. Утримання птахів, ссавців та 

безхребетних тварин в кутку природи.   

Самостійна робота – 

3 год 

 

6. Тема 10. Ділянка ЗДО як основна  база для 

ознайомлення дітей з природою. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

7.  Тема 11. Сад та город в ЗДО. Вибір культур. 

Контроль знань за модулем №1,2 

  

Самостійна робота – 

3 год 

 

Змістовий модуль 3. Методи і форми ознайомлення дошкільників з природою 

 Тема 12. Різноманітність методів і форм 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

8. Тема 13. Спостереження – основний метод 

ознайомлення дітей дошкільного  віку  з 

природою.  Складання конспектів занять 

екскурсій в різні пори року. 

Самостійна робота – 

4 год 

 

9. Тема 14. Цільові прогулянки та екскурсії в 

природу як особливий вид занять. 

Самостійна робота – 

3 год 

 

 

 Тема 15. Наочні і словесні методи 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 



 

10. Тема 16. Практичні методи ознайомлення 

дітей з природою. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

11. Тема 17. Використання елементарних 

дослідів природознавчого  змісту в 

ознайомленні з природою. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

 Тема 18. Гра як метод ознайомлення дітей з 

природою. 

Самостійна робота – 

2 год 

 

Змістовий модуль 4 

Ознайомлення дітей дошкільного віку  з природою в різні пори року 

12. Тема 19. Пори року як комплекс 

взаємообумовлених змін у природі. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

13. Тема 20. Загальна характеристика осені. 

Методика ознайомлення дітей з осінніми 

явищами в природі. 

Самостійна робота – 

3 год 

 

 Тема21. Планування роботи на 

ознайомлення дітей з осінніми явищами. 

Практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

 

14. Тема 22. Загальна характеристика зими. 

Методика ознайомлення дітей дошкільного 

віку з зимовими явищами в природі. 

Лекція – 2 год, 

Самостійна робота – 

2 год 

 

15. Тема 23. Складання конспектів занять на 

ознайомлення дітей із зимовими явищами у 

природі. 

Самостійна робота – 

2 год 

 

 Тема 24. Загальна характеристика весни. 

Методика ознайомлення дітей з весняними 

явищами в природі. 

Самостійна робота – 

2 год 

 

16. Тема 25. Складання конспектів занять на 

ознайомлення дітей із весняними явищами у 

природі. 

Самостійна робота – 

2 год 

 

17. Тема 26. Загальна характеристика літа. 

Методика ознайомлення дітей з літніми 

явищами в природі. 

Контроль знань за модулем №3,4 

самостійна робота – 

3 год 

 

 Тема 27. Планування роботи щодо 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

літніми явищами в природі. 

Підсумкове заняття. 

Самостійна робота – 

3 год 

 

 

 

 


