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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Для студентів денної форми навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності
012 Дошкільна освіта, освітньої програми «Дошкільна освіта»
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь

Нормативна

Денна форма навчання

Кількість годин/кредитів150/5

Характеристика навчальної дисципліни

01 «Освіта»
012«Дошкільна освіта»
«Дошкільна освіта»
«Бакалавр»

ІНДЗ: немає

Рік навчання2-й
Семестр 4-ий
Лекції26 год.
Практичні24 год.
Самостійна робота90 год.
Консультації 9 год
Форма контролю: залік

2.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Метою викладання навчальної дисципліни «Еколого-натуралістичний
розвиток дітей дошкільного віку» є поглиблення і розширення професійної
підготовки майбутніх спеціалістів у галузі дошкільної освіти, систематизація і
впорядкування конкретних знань екологічних нормативів,виховання високих
гуманістичних цінностей та орієнтирів у майбутніх педагогів.
Основним завданням вивчення дисципліни «Еколого-натуралістичний
розвиток дітей дошкільного віку» є не тільки сформувати природничонауковий світогляд студентів, а й готовність майбутніх педагогів до здійснення
екологічно спрямованої, природозахисної діяльності (в форматі дошкільної
освіти).
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Студенти повинні знатиосновну термінологію дисципліни; про вплив
людства на біосферу; про екологічну ситуацію в світі та в Україні; про основи
охорони довкілля, ефективність його впливу на дитину в закладі дошкільної
освіти

та

організацію

спеціально

створеногоекологічного

освітнього

середовища.
Студенти повиннівміти організовувати комфортне еколого-розвивальне
3

середовище, яке максимально забезпечує ―занурення‖ дошкільника в процес
емоційно-чуттєвого сприймання, активно-дієвого пізнання та оцінки природних
об’єктів, процесів, явищ; описувати адаптивні пристосування живих організмів
до води і температури; давати екологічну класифікацію представників місцевої
флори і фауни; проводити екологічні заняття та заходи з дошкільниками.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Для студентів денної форми навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності
012 Дошкільна освіта, освітньої програми «Дошкільна освіта»
Кількість годин
у тому числі
Усього
Лек.
Практ. Сам. роб. Конс.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Наукові засади методики ознайомлення дітей з довкіллям
Тема 1. Основні поняття та визначення
10
2
2
5
1
екологічної освіти і виховання.
Назви змістових модулів і тем

Тема 2. Залежність здоров’я людини від
15
2
2
10
1
екологічних факторів
Тема 3. Складові еколого-розвивального
середовища дитячого садка та вимоги до
17
4
2
10
1
їх облаштування
Тема 4. Педагогічні умови формування
екологічної
компетентності
15
2
2
10
1
дошкільників
Тема 5. Природоохоронна діяльність
15
2
2
10
1
людини.
Разом за змістовим модулем 1
72
12
10
45
5
Змістовий модуль 2. Методи і прийоми ознайомлення дітей з предметним і суспільним
довкіллям
Тема 6. Основні завдання й принципи
системи неперервної системи екологічної
17
4
2
10
1
освіти та виховання.
Тема
7.
Екологічне
виховання
17
4
2
10
1
дошкільників
Тема 8. Ознайомлення з довкіллям
15
2
2
10
1
засобами дидактичної гри.
Тема 9. Виховання у дошкільників
17
2
4
10
1
відповідального ставлення до довкілля.
Тема 10. Екскурсії та бесіди, як прийоми
12
2
4
5
1
ознайомлення дітей із довкіллям
Разом за змістовим модулем 2
78
14
14
45
5
Усього годин
150
26
24
90
10

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Формуванняекологічноїкультуриособистості
4

у

процесісоціальноговиховання.
2. Екологічнапроектнадіяльність. Етапироботи над проектом.
3. Екологічниймоніторинг, йогоосновна мета і завдання
4. Основнітехногеннізабруднювачінавколишньогосередовища.
5. Навчальнаекскурсія як одна із форм формуванняекологічноїкультури у
підростаючогопокоління.
6. Особливостіпроживання людей у містах (мегаполіси) і селах.
7. Я.А.Коменський про режим дня дітей і підлітків.
8. Характеристика життєвогосередовищалюдини.
9. Значеннябіологічнихритмів у життілюдини.
10.Поняття «дієта», «голодання» та правила їхдотримання.
11.ПриродоохороннітрадиціїУкраїни.
12.КонцепціясталогорозвиткуУкраїни.
13.Поняття екологічноїкультуриособистості.
14.Міжнароднийзахистдовкілля.
15.Екологічнаполітика в Україні: поглядгромадськості.
16.НаціональнадоповідьУкраїни про гармонізаціюжиттєдіяльностісуспільства
у навколишньомусередовищі.
17.Маркуванняекологічнобезпечноїпродукції.
18.Державні та громадськіекологічніорганізації.
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 3
Для студентів денної форми навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності
012 Дошкільна освіта, освітньої програми «Дошкільна освіта»

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

30

Загальна
кількість
балів

Модуль 2

Тема 2

Змістовий модуль 2

Тема 1

Змістовий модуль 1

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 1

Поточний контроль (мах = 40 балів)

30

100

Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74

Задовільно

60 - 66

Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано
(з можливістю
повторного
складання)

Поточний контроль проводиться у вигляді усного або письмового
опитування.
Теоретична підготовка оцінюється за такими критеріями:
0,5 бала – відповідь поверхнева на основі прочитаної лекції; відповідь
хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення
його суті; розуміння і розкриття лише окремих позицій.
1 бал – відповідь послідовна, недостатньо структурована; роз'яснення
переважної кількості позицій (без виділення основних позицій); використання
тексту лекції та одного підручника.
1,5 бала – відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння
матеріалу, яке включає узагальнені, систематизовані позиції; побудована на
основі матеріалу лекції та кількох підручників.
Практичні навички (виконання практичної роботи) оцінюються за
результатами виконання практичних робіт. Максимальна кількість балів за
виконання кожної роботи– 1 бал.Практична робота може бути оцінена, якщо
студент виконав всі завдання, своєчасно оформив роботу, зробив висновки.
Максимальна оцінка за практичну і теоретичну підготовку на одному
занятті (№№ 1-8) – 2,5 бала, (№№9-13) – 2 бала. Загалом за всі практичні
роботи – 30 балів.
Проміжний контроль (модульна контрольна робота) проводиться
письмово. Модульний зріз передбачає теоретичні питання, які складаються на
основі лекційного курсу, практичних робот і питань, які виносяться на
самостійне опрацювання. Максимальна кількість балів, яку студент може
отримати за один модульну контрольну роботу – 30 балів (загалом 60 балів за
дві модульні контрольні роботи).
Підсумковий контроль – залік.Оцінювання знань студентів здійснюється
за результатами поточного й модульного контролю. При цьому завдання із цих
6

видів контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів включно.
У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажання підвищити
рейтинг, студент складає залік у формі усного опитування.При цьому на залік
виноситься 60 балів, а бали, набрані за результатами модульних контрольних
робіт, анулюються. Для отримання заліку потрібно набрати не менше 60 балів
за 100-бальною шкалою.
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
Розвиток екологічного середовища в ДНЗ як метод виховання.
Визначення розвиваючого екологічного середовища.
Екологічний підхід до утримання тварин в дитячому садочку.
Екологічний підхід до утримання кімнатних рослин.
Організація зеленої зони в приміщенні і на ділянці дитячого садка.
Створення та підтримка необхідних умов життя для живих істот.
Спостереження - метод чуттєвого пізнання природи.
Сутність спостереження.
Циклічна організація спостережень за стаціонарними об'єктами
природи.
10.Вимоги до проведення спостережень.
11.Тижнева методика ознайомлення дошкільників з сезонними
явищами природи.
12.Спостереження за ростом і розвитком живих істот.
13.Спостереження з використанням дослідів.
14.Роль моделювання і наочних посібників у екологічному вихованні
дітей.
15.Графічні моделі і моделює діяльність в процесі ознайомлення дітей з
природою.
16.Предметне моделювання різних явищ природи.
17.Наочні посібники та їх роль в екологічному вихованні дітей.
18.Гра як метод екологічного виховання.
19.Зв'язок гри з екологічним вихованням дітей.
20.Використання сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні.
21.Ігри з правилами і їх роль в екологічному вихованні дітей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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22.Екологічні заняття і комплексні заходи.
23.Концепція екологічної освіти України.
24.Мета і завдання екологічної освіти.
25.Різні типи занять і їх роль в екологічному вихованні дітей.
26.Комплексні заходи екологічного змісту.
27. Дошкільна екологічна освіта.
28.Загальна середня екологічна освіта.
29.Технологія екологічного виховання: загальний підхід.
30.Неформальна екологічна освіта.
31.Умови реалізації Концепції екологічної освіти України.
32.Еколого-пізнавальна стежка як засіб навчання і виховання
екологічної культури дошкільників.
33.Типи екологічних стежок.
34..Етапи організації екологічної стежки.
35.Заняття-екскурсії на екологічній стежці.
36.Природоохоронні території: класифікація та діяльність в Україні.
37.Екологічна освіта й екологічне виховання: суть, зміст.
38. Основні завдання й принципи системи неперервної системи
екологічної освіти та виховання.
39.Структура системи неперервної екологічної освіти та виховання.
40.Роль державних та громадських організацій у формуванні
екологічної культури людини.
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