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Рецензія 

Сучасний етап розвитку дошкільної освіти характеризується пошуком 
нового змісту, нових форм, методів і засобів навчання, виховання й 
управління; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на 
впровадження освітніх інновацій, використання сучасних технологій, 
створення належних умови для педагогічної творчості педагога.  

Методичний посібник «Формування світоглядних орієнтирів, 
екологічної свідомості дітей дошкільного віку» узагальнив матеріали роботи 
творчої групи ДНЗ №9 «Малятко», містить систему методичної роботи, 
спрямовану на підвищення фахової майстерні педагогів з проблеми 
формування екологічної компетентності дошкільників. Матеріал охоплює 
п’ять засідань, що включають діагностичний, формуючий та узагальнюючий 
етапи розв’язання проблемного питання. Запропоновані традиційні та 
нетрадиційні форми роботи з педагогами дають можливість кожному зробити 
внесок у загальну справу виховання дітей на сучасному етапі розвитку 
екологічної освіти.  

 

Рецензент:  Капляр   Л. М., завідувач ДНЗ №9 «Малятко»      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

Зміст 

 

1. Вступ……………………………………………………………………..2 

2. План роботи творчої групи …………………………………………….5 

3. Матеріали засідань творчої групи:…………………………………….11 

3.1.Засідання №1………………………………………………………..12 

3. 2. Засідання №2……………………………………………………….21 

3.3. Засідання №3………………………………………………………..42 

3.4. Засідання №4………………………………………………………..74 

3.5. Засідання №5………………………………………………………..88 

4. Висновок……………………………………………………………………..101 

5. Література……………………………………………………………………102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

Вступ 
 
Людина та природа  - поняття взаємопов’язані та взаємозалежні, адже 

людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище. Створюючи 
загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. В. Сухомлинський писав із цього 
приводу: «Поняття «природа»  - єдине ціле. У цьому своя гармонія та 
постійність, взаємозв’язки та залежності; вона  - джерело буття й суть буття, 
вона єдина й нерозривна з людиною. Кожний з нас - природа, що стала 
людиною. Людина доти могутня й непереможна, доки вірна законам природи - 
пізнаним і непізнаним, не нею встановленим... Активно впливати на природу, 
але залишатись її сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-
синівському бережливо ставитись до неї -  ось яку позицію нам треба займати 
у процесі взаємодії з природою...».  

Настав час керуватись у наших діях правилами екологічного гуманізму, 
основна ідея якого: людина є лише часткою Природи та Космосу, із законами 
та силами яких вона повинна рахуватись. 

 Екологія - це світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до 
всього сущого, і його активний захист. 

В Державних документах “Державна національна програма “Освіта” 
(Україна ХХІ століття), Закон  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
“Базовий компонент дошкільної освіти» , Концепції розвитку екологічної 
освіти в Україні приділяється велика роль екологічному вихованню 
дошкільників, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Зокрема, в 
Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що метою є формування 
елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості, розвиток у 
дитини позитивного емоційного – ціннісного ставлення до природного 
довкілля, формування реалістичних уявлень про явище природи, практичних 
умінь, дбайливого ставлення до її компонентів. 

Дитина приходить удошкільний навчальний заклад. У неї ще не 
сформовані стійкі погляди, переконання, інтереси. Своє завдання ми педагоги 
вбачаємо  в тому, щоб сформувати мислення та екологічну культуру кожної 
дитини, навчити молоде покоління жити за законами природи. Дошкільний 
навчальний заклад  відкриває для цього неабиякі можливості, саме тут, в 
цьому віці, у дітей закладаються підвалини інтелекту, структура мислення, а 
природна допитливість дітей та щирий інтерес до оточення створюють 
надзвичайно сприятливі умови для формування екологічної свідомості. 
Спочатку діти вчаться помічати прекрасне та незвичне навколо себе, вчаться 
спостерігати, милуватись природою, а пізніше  посильно охороняти природу, 
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не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Важливий аспект психологічної 
підготовки підростаючого покоління у сфері екологічного виховання - 
формування почуття співпричетності, відповідальності; розуміння 
необхідності піклування про природу; готовність жити у злагоді з природою й 
у відповідності до її законів. Коли ці риси стануть характерними для більшості 
дошкільників, то на наступних етапах (навчання  в школі) результативність 
роботи з екологічного виховання, маючи міцне підґрунтя, проводитиметься 
значно ефективніше.  

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується 
освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, 
водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх 
надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю 
цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нового змісту, нових 
форм, методів і засобів навчання, виховання й управління; розгортання 
широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх 
інновацій на засадах сучасної філософії освіти, яка суттєво відрізняється від 
попередньої. 

Декілька років поспіль наш педагогічний колектив поглиблено працює 
над проблемою формування екологічної свідомості дошкільника. Педагогами 
вивчалися Державні та авторські програми , які забезпечують реалізацію 
екологічної освіти дошкільників , була опрацьована наукова та методична 
література , проведений чіткий аналіз   стану матеріальної бази та намічені 
пріоритетні напрямки в роботі з даного питання.   

Важливе місце у роботі методичної служби закладу з проблеми 
екологічного виховання дошкільників постало завдання: створити умови 
спрямовані на стимулювання творчих пошуків, активізацію педагогів, 
впровадження перспективних наукових досягнень. Зокрема увагу вихователів 
було зосереджено в декількох напрямках :  

- створення необхідних умов для життя і виховання дітей ;  
- створення комфортного середовища та використання принципів 

особистісно – орієнтованої педагогіки в роботі з дітьми ;  
- засвоєння педагогами методів екологічного виховання і технології в 

роботі з дітьми різного віку ;  
- розробка нових форм взаємодії з батьками , їх екологічна обізнаність .  
Наступним у діяльності колективу була спрямованість на творчий пошук 

в рамках екологічної проблеми, яка пройшла під девізом «Щоб вести дітей за 
собою, необхідно самому рухатися, не зупиняючись».  
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За результатами діагностичного анкетування та з метою  підвищення 
активності працівників, якнайшвидшого вирішення проблем екологічної 
освіти в дошкільному навчальному закладі №9 «Малятко» у 2013-2014 н. р. 
була створена творча група, яка працювала над питанням «Формування сталих 
світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей дошкільного віку на 
сучасному етапі розвитку суспільства».  

Творчим колективом закладу була сформульована  та обґрунтована 
проблема, над якою працювала творча група;  здійснений підбір літератури, 
вивчалися досягнення педагогічної науки; проведений огляд та  аналіз 
педагогічного досвіду дошкільних навчальних закладів України з даної 
проблеми. Для забезпечення фахового зростання педагогів, практикувалися 
виступи членів творчої групи на педагогічних радах, методичних годинах 
здійснювати періодичний огляд посібників та методик, якими вони 
користуються. Під час системної роботи з екологічної освіти та виховання 
дітей педагоги закладу оволоділи результативними методиками, 
інноваційними технологіями та продовжують накопичувати власний досвід. 

В роботі творчої групи  великою мірою приділена увага спільним діям 
сім’ї та дошкільного навчального закладу. Були проведені консультації,  
доповідь з обговоренням «Вдосконалення активних форм співпраці із сім’єю з 
метою забезпечення системності екологічної освіти», презентовано матеріал 
для сімейного читання «В. О. Сухомлинський дітям про природу»,  
розроблено та проведено  День відкритих дверей для батьків вихованців. 
Батьки стати активними учасниками свят, акцій, конкурсів, експрес-хвилинок 
та ін.  

Елементи екологічного виховання червоною ниткою  пройшли через 
весь виховний та освітній процес . У  результаті  планомірної  і  послідовної  
роботи  з  формування  екологічної свідомості  дошкільників  досягнуто  
позитивні  зміни: сформовано  основи екологічної  культури  у  дітей;  свідоме  
ставлення  до  об’єктів;  явищ  природи. 

Застосовані нетрадиційні методи та прийоми у роботі з дошкільниками  
допомогли дітям швидко та якісно оволоділи  практичними  діями  з  охорони  
природи;  вони навчились  експериментувати,  аналізувати,  робити  висновки;  
з’явилося  бажання спілкуватися з природою і зображати свої враження через 
різні види діяльності. Ми домоглися щоб кожна  дитина  зрозуміла,  що  
природа  і  людина  взаємопов’язані  і  те  що завдає шкоди природі – завдає 
шкоди і людині.  
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План  

роботи творчої групи 

дошкільного навчального закладу № 9 “Малятко” 

на 2013-2014 н.р. 

 
Керівник творчої групи: Бойко О.М.  

Склад групи:              Криль Л. В. 

Репюк Н. В.  

Кобель Л. М. 

Шпак Н.М. 

 

    Тема: Формування сталих світоглядних орієнтирів та 
екологічної свідомості дітей дошкільного віку.  

Мета:  

- підвищити фахову майстерність педагогів з проблеми формування 
сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей 
дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства.  

- розвивати творчі можливості вихователів, вміння самостійно 
організовувати власну діяльність, орієнтуватися  в інформаційному 
просторі, використовувати набуті знання на практиці; 

- виявляти, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний 
досвід;  

- поглиблювати інтерес педагогів до інноваційної діяльності; 
- сприяти налагодженню співпраці з батьками вихованців та підвищення 

їх обізнаності щодо формування  у своїх дітях світосприймання, 
світорозуміння навколишнього довкілля, природодоцільної  поведінки 
та екологічної культури. 
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Засідання №1 
                                                        

№ 
з/п 

Питання, які виносяться на обговорення 
термін відповідальний 

1. 
 
 
 
 
 

 2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 

Обґрунтування проблемного питання  
роботи творчої групи на 2013-2014 н.р.  
«Екологічна освіта та виховання – 
пріоритетні напрямки реформування 
освіти в Україні»; 
 
Визначення мети, завдання, роботи 
творчої групи на 2013-2014 н.р.; 
  
Обговорення заходів щодо підвищення ня 
професійної компетентності педагогів з з 
питанняр«Формуванняосвітоглядних 
орієнтирів та екологічноїнсвідомості дітей 
дошкільного віку на сучасному етапі 
розвитку суспільства»; 
 
Вивченнялнормативно-правовоїдбази, 
методичноїллітератури,дпідбір 
дидактичного матеріалу  
 
Домашнє завдання: 
Створити інформаційно-довідковий  
куточок і підбір методичної, наукової 
літератури, періодичної преси з даного 
питання; 
Вивчення досвіду роботи педагогів 
України з питання  екологічного 
виховання дошкільників 

   
Ж

ов
те

нь
 

  

Бойко О. М. 
 
 
 
 
 
Бойко О. М. 
 
 
Бойко О. М. 
 
 
 
 
 
 
члени творчої 
групи 
 
 
керівник 
творчої групи 
 
 
 
 
члени творчої 
групи 
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Засідання №2 
№ 
з/п 

Питання, які виносяться на обговорення термін відповідальний 

 
1. 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Огляд опрацьованої літератури, 
інформаційних ресурсів ; 
 
 
 Обговорення кращого досвіду роботи 
педагогів області,  України з  питання 
екологічного виховання дошкільників 
 (вулик ідей); 
 
Програма розвитку дитини дошкільного віку 
«Українське дошкілля» про екологічне 
виховання (робота в мікрогрупах); 
 
Створення еколого-розвиваючого  середовища 
– важлива умова ефективного впровадження в 
практику роботи з дошкільниками 
оособистісно-орієнтованої парадигми 
дошкільної освіти. 
 
Практична частина: 
 розробка 
-  моделі предметно-екологічного середовища 
групи; 
- моделі предметно-розвивального середовища 
з екологічної освіти на території дошкільного 
навчального закладу; 
 
Домашнє завдання: 
- Підвищення професійної компетентності 
педагогів. Вивчення кращого досвіду роботи 
педагогів  дошкільного навчального закладу 
обраного творчою групою; 
- Робота над презентацією «Екологічна 
стежина дошкільного навчального закладу №9 
«Малятко» 
  

 
Гр

уд
ен

ь 

 
Вихователі 
творчої групи  

 
 
 
 
 
 
 

Кобель Л. М. 
 
 
 
 

Вихователі 
творчої групи  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Керівник 
творчої групи 
Вихователі 
 
Керівник 
гуртка «Зелена 
стежина» 
Бойко О. М. 
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Засідання №3                                                                
 

№ 
з/п 

Питання, які розглядаються термін відповідальний 

 Екологічне виховання дітей дошкільного віку 
через призму використання сучасних 
інноваційних технологій : 
 

- Пошуково-дослідницька діяльність як 
засіб формування екологічного 
світогляду у дошкільників; 
 

- «Екологічна стежина» - форма 
безпосереднього спілкування 
дошкільників  з природою. 
(презентація); 
 

- Використання піктограм, коректурних 
таблиць у формуванні знань 
дошкільників про природу; 
 

- Використання авторської казки як  
засобу екологічного виховання дітей. 
 

Практична частина: 
Колективний перегляд інтегрованого заняття 
гуртка «Зелена стежина» з використанням  
творів В. О. Сухомлинського  

«Дбайливе ставлення до природи».  

 
Домашнє завдання: 
Самоосвіта -  вивчення педагогами питання 
«Форми роботи з батьками з екологічного 
виховання дошкільників»; 
 
Підбір творів В. О. Сухомлинського про 
природу на допомогу батькам для сімейного 
читання.  
 

Л
ю

ти
й 

 
Репюк Н.В. 

 
 

Шпак Н. М. 
 
 
 

Бойко О. М 
 
 
 

Криль Л.В. 
 
 
 
Кобель Л. М. 
 
 
 
Керівник 
гуртка 
«Зелена 
стежина» 
Бойко О. М 
 
Вихователі 
творчої групи 
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 Засідання №4                                                              
 

№ 
з/п 

Питання, які розглядаються Хто 
готує 

Примітка 

1. 
 

 
 

 
2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

 
3. 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Вдосконалення активних форм співпраці  
із сім’єю з метою забезпечення системності 
екологічної освіти (доповідь з 
обговоренням); 
 
Презентація матеріалів для сімейного 
читання «В. О. Сухомлинський дітям про 
природу»; 
 
Практична частина: 
Розроблення методичного заходу День 
відкритих дверей для батьків вихованців  
ДНЗ з питання екологічного виховання 
дошкільників. 
 
Домашнє завдання: 
Створення електронної бази методичного 
забезпечення роботи творчої групи з 
проблемного питання; 
Робота над організаційними питаннями 
щодо проведення Дня відкритих дверей для 
батьків вихованців; 
Підготовка до проведення Брей- рингу       
для педагогів дошкільного навчального 
закладу № 9 «Малятко»; 
Складення анкет щодо оцінювання 
діяльності творчої групи.  

К
ві

те
нь

 

 
Шпак Н. М. 

 
 
 

вихователі 
творчої групи 

 
 
 

завідувач ДНЗ 
Капляр Л. М. 
вихователі 
творчої групи 
 
 
Керівник 
творчої групи 
 
вихователі 
творчої групи 
 
 
 
Керівник 
творчої групи 
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Засідання №5                                                                
 

№ Питання, які розглядаються термін відповідальний 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 

Брей – ринг для педагогів дошкільного 
навчального закладу; 
 
Оцінка ефективності роботи творчої 
групи(анкетування); 
 
Плани на майбутнє(коло ідей); 
 
Методичні рекомендації для педагогів з 
питання формування екологічної світогляду 
та культури дошкільників; 
 
 Домашнє завдання: 
Узагальнення та систематизація матеріалів 
роботи творчої групи у 2013-2014 н. р. 
 

Т
ра

ве
нь

 

Керівник 
творчої групи  
 
Вихователі 
творчої групи 
 
 
 
 
 
 
Керівник 
творчої групи 
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Матеріали роботи 

творчої групи 

педагогічних працівників  

ДНЗ №9 «Малятко»  
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Засідання №1 

 
Жовтень 

 
1. Обґрунтування проблемного питання  

роботи творчої групи   на 2013-2014 н.р.  
«Екологічна освіта та виховання – 
пріоритетні напрямки реформування освіти в 
Україні». 

керівник творчої групи Бойко О. М. 
 

2. Визначення мети, завдання, роботи творчої групи на 2013-2014 н.р. 
керівник творчої групи Бойко О. М. 

 
3. Обговорення заходів щодо підвищення ня професійної компетентності 

педагогів з з питанняр«Формуванняосталих світоглядних орієнтирів та 
екологічноїної свідомості дітей дошкільного віку». 

керівник творчої групи Бойко О. М. 
 
4. Вивченнялнормативно-правовоїдбази, методичноїллітератури,дпідбір 

дидактичного матеріалу  
члени творчої групи 

 
 
Домашнє завдання: 
 
1. Створити інформаційно-довідковий  
куточок і підбір методичної, наукової літератури, періодичної преси з 

даного питання 
керівник творчої групи Бойко О. М, 

2. Вивчення досвіду роботи педагогів України з питання  екологічного 
виховання дошкільників 

члени творчої групи 
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Обґрунтування проблемного питання 

роботи творчої групи   на 2013-2014 н.р. 

«Екологічна освіта та виховання – пріоритетні 

напрямки реформування освіти в Україні» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Бойко О. М. 
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До ХХ століття людство переважно не замислювалося над екологічними 
проблемами. Лише у ХХ столітті вплив людини на довкілля став настільки 
великим, що екологічні проблеми звернули на себе увагу значної частини 
суспільства. Людина озброєна технікою і прямує до прямого споживання, 
стала найнебезпечнішою живою істотою на планеті Земля: знищує види 
тварин і рослин, винаходить усе більш руйнівні види зброї, включаючи 
ядерну, бактереологічну, хімічну, тектонічну, кліматичну. 
       Необхідність зміни поведінки людства призводить до появи нового 
«екологічного» стилю мислення. Виховання і освіта – пріоритетний напрямок 
розвитку будь-якого суспільства. Людство змушене створити систему 
безперервного екологічного виховання й освіти, результатом яких було б 
формування екологічного мислення – здатності оцінювати результати своєї 
діяльності з погляду впливу на природу, причому і на його віддалені наслідки, 
які позначаться на наступне покоління. 
       Завдання такого виховання є складним, але отримує все більшу 
актуальність. Його розв’язання сприяє формуванню людини свідомого, 
відповідального ставлення до навколишнього середовища, пробудження 
широкої ініціативи й активної життєвої позиції громадян. 
       Екологічна освіта має прищепити людині знання й навички розумного 
спілкування з природою. В. Сухомлинський зазначав, що «у дитини, яка 
вихована в умовах дефіциту спілкування з природою, розвивається емоційна 
глухота, агресивність у ставленні як до людей, так і до об’єктів природи». 
Складовою екологічного виховання має бути милосердя, милосердя до всього 
живого: квітки, метелика, людини. Це має бути норма життя, стан душі.  
        Практичні результати екологічної освіти мають проявлятися у здатності і 
готовності приймати рішення, робити вибір на соціальному рівні: чому треба 
вимикати світло, закручувати кран, які товари купувати. «Ставлення до 
природи не вимірюється зразу глобальними маштабами – до лісу, води, землі. 
В цьому ставленні завжди присутня проміжна ступінь – моє ставлення до 
одного-єдиного дерева, до літра чистої води, до жмені родючої землі. 
Охороняючи щось одне, ми... сприяємо збереженню природи в цілому» (В. 
Данілов). 
       Концепція екологічної освіти України існує вже кілька років, вона 
декларує неперервність екологічної освіти від дитинства до глибокої старості, 
але суттєвих змін в екологічній свідомості українця не відбулося. У природо-
охоронній роботі ключовим питанням мають бути уява про мораль, норми 
поведінки, про спосіб життя – цьому треба надавати перевагу. Причини 
неефективності у впровадженні екологічної освіти полягають у тому, що:  
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- екологічна освіта орієнтована на передачу в основному спеціальних 
теоретичних знань; 

- відсутній зв’язок між рівнем знань у галузі екології та охорони довкілля 
і свідомим бережливим ставленням до нього. 

Розроблено багато програм, концепцій розвитку екологічної освіти і 
виховання, видано посібники, підручники, створено журнали. Екологічна 
освіта базується на принципах неперервності, наскрізності, систематичності, 
краєзнавчому принципі.  
       Необхідно застосовувати міжпредметний підхід, використовуючи 
конкретний зміст кожного предмета, оскільки екологічна освіта здатна 
підсилити уроки мови, математики, історії, інформатики, економіки, 
образотворчого мистецтва та ін. Адже вирішення проблем довкілля має 
історичний, політичний, економічний, культурний аспекти суспільного життя. 
         Головною метою екологічного виховання має бути усвідомлення людьми 
того, що виникла важлива проблема – глобальна екологічна проблема, і для 
того, щоб її подолати, треба мати певні знання, досвід, уміння, переконання, 
культуру, свідомість, особливо на високому державному рівні, де 
приймаються важливі рішення. Треба, щоб держава повернулася лицем до 
вирішення екологічних проблем. 
          Вирішення проблем довкілля буде легше, якщо кожен володітиме 
знаннями про довкілля і навичками його збереження. Тому є потреба у 
загальній громадській освіті. На Міжнародній конференції ООН у Тбілісі 
(Грузія) в 1977 році дано наступне визначення екологічної освіти: «Екологічна 
освіта – це процес виховання населення Землі в усвідомленні та турботі про 
все довкілля і взаємозв’язаних питань; таким, що має знання, навички, 
ставлення, мотивацію і обов’язок окремо та спільно працювати над 
вирішенням поточних проблем та запобіганням виникнення нових». 
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Мета, завдання роботи творчої групи 

на 2013-2014 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко О. М. 
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Керівник творчої групи: Бойко О.М.  

Склад групи:              Криль Л. В. 

Репюк Н. В.  

Кобель Л. М. 

Шпак Н.М. 

 

  Тема: Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості 
дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства.  

 

Мета:  

- підвищити фахову майстерність педагогів з проблеми формування 
сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей 
дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства.  

- розвивати творчі можливості вихователів, вміння самостійно 
організовувати власну діяльність, орієнтуватися  в інформаційному 
просторі, використовувати набуті знання на практиці; 

- виявляти, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний 
досвід;  

- поглиблювати інтерес педагогів до інноваційної діяльності; 
- сприяти налагодженню співпраці з батьками вихованців та підвищення 

їх обізнаності щодо формування  у своїх дітях світосприймання, 
світорозуміння навколишнього довкілля, природодоцільної  поведінки 
та екологічної культури. 
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Методичні заходи 
щодо підвищення компетентності педагогів 

з питання формування сталих світоглядних орієнтирів 
та екологічної свідомості дітей дошкільного віку  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Бойко О. М. 
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Відповідно до аналізу результатів навчально-виховної та методичної 
роботи за минулий навчальний рік, а також за результатами діагностування 
педагогів у  2013 – 2014 навчальному році буде працювати творча група над 
питанням «Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної 
свідомості дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства». 
Яка має на меті: 
  

- підвищити фахову майстерність педагогів з проблеми формування 
сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей дошкільного 
віку на сучасному етапі розвитку суспільства.  
- розвивати творчі можливості вихователів, вміння самостійно 

організовувати власну діяльність, орієнтуватися  в інформаційному 
просторі, використовувати набуті знання на практиці; 
- виявляти, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний 

досвід;  
- поглиблювати інтерес педагогів до інноваційної діяльності; 
- сприяти налагодженню співпраці з батьками вихованців та підвищення 

їх обізнаності щодо формування  у своїх дітях світосприймання, 
світорозуміння навколишнього довкілля, природодоцільної  поведінки та 
екологічної культури. 

 
Заплановано провести п’ять засідань членів творчої групи, що 

включатимуть підготовчий (діагностичний), формуючий та узагальнюючий 
етапи розв’язання проблемного питання. 

Розгляд питання «Формування сталих світоглядних орієнтирів та 
екологічної свідомості дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку 
суспільства» планується  розглянути на  різноманітних заходах, які 
проходитимуть як на засіданнях творчої групи так і як форма методичної 
роботи з усіма педагогами дошкільного навчального закладу. 

 
Форма 
методичної 
роботи 

 
Зміст 

Цикл 
педагогічних 
читань 

Огляд та вивчення літератури: 
Залкинд, Э. Природа как средство эстетического и 
нравственного воспитания детей : профессия - педагог / Э. 
Залкинд // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 1 . - С. 110-
114. - вихователі.  
 Заняття з екології для дітей старшого дошкільного віку // 
Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2006. - № 13-14. - С. 
27-52.  
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Методика проведення екологічних занять  
 Касіяненко, Ю. М. Цікаво і творчо про екологію : творчий 
проект / Ю. М. Касіяненко // Розкажіть онуку. - 2010. - № 1 
(січень). - С. 93-96. - викладачі.  

Педагогічна 
вітальня 

Перегляд відеоматеріалів з  метою ознайомлення з досвідом 
роботи дошкільних закладів України. 

Сайт-
експедиція 

- Самостійне вивчення педагогами питання екологічного 
виховання, використовуючи Інтернет; 

- Пошук резервів підвищення професійної компетентності 
педагогів через самоосвіту; 

- Налагодження  співпраці з педагогами України, які мають 
досвід роботи з питання формування екологічного виховання 
дітей дошкільного віку; 

Бюро 
знахідок 

Розробка 
-  моделі предметно-екологічного середовища групи; 
- моделі предметно-розвивального середовища з екологічної 
освіти на території дошкільного навчального закладу; 
- Формування банку ідей. 

Міні-
презентація 

- «Екологічна стежина дошкільного навчального закладу 
№9 «Малятко» 
- матеріалів для сімейного читання «В. О. Сухомлинський 
дітям про природу» 

Дизайн-
майстерня 

Розроблення  схеми «екологічної стежини» дошкільного 
навчального закладу №9 «Малятко» 
Робота над оформленням матеріалів  для сімейного читання 
«В. О. Сухомлинський дітям про природу» 

Електронний 
методичний 
банк 

Створення електронної бази методичного забезпечення з 
питання» Формування сталих світоглядних орієнтирів та 
екологічної свідомості дітей дошкільного віку на сучасному 
етапі розвитку суспільства»: 

- Відео - і фотоматеріали; 
- Список рекомендованої літератури; 
- Мультимедійні презентації; 
- Методичні рекомендації для вихователів; 
- Добірка матеріалів для роботи з батьками 

Анкетування 
педагогів, 
батьків 

Виявлення результатів у ДНЗ педагогічної діяльності у 
реалізації проблемного питання щодо формування сталих 
світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей 
дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства. 
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Засідання № 2 

 
Грудень 

Теоретична частина: 

1. Огляд опрацьованої літератури, 
інформаційних ресурсів  

члени творчої групи 
 
 
2.  Обговорення кращого досвіду роботи педагогів області,  України з  

питання екологічного виховання дошкільників (вулик ідей); 
члени творчої групи 

 
1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

довкілля» про екологічне виховання (робота в мікрогрупах). 
члени творчої групи 

 
 
2. Створення еколого-розвиваючого  середовища – одна з важливих 

умов ефективного впровадження в практику роботи з дітьми дошкільного віку 
оособистісно-орієнтованої парадигми дошкільної освіти. 

вихователь Кобель Л. М. 
 

Практична частина: 

1. Розробка моделі предметно-екологічного середовища групи; 

2. Розробка моделі предметно-розвивального середовища з екологічної 
освіти на території дошкільного навчального закладу; 

 
Домашнє завдання: 

- Підвищення професійної компетентності педагогів. Вивчення кращого 

досвіду роботи педагогів  дошкільного навчального закладу обраного творчою 

групою 

члени творчої групи 
 
- Робота над презентацією «Екологічна стежина дошкільного навчального 

закладу №9 «Малятко» 
керівник творчої групи 
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Інформаційні ресурси 
на допомогу екологічному вихованню дітей 

дошкільного віку 
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КНИГИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЦІ 

НА ДОПОМОГУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННЮ 
 

- Авдеев В.Ф., Пирогов Б.І., Непийвода B.C. Роль людського фактору у 
вирішенні екологічної проблеми / У зб. Раціональне 
природокористування та охорона навколишнього середовища. Курс 
лекцій. - К., 1991. 

-  Барабаш М.Б., Баштаник В.П., Лях I.A. Екологічні проблеми України. 
Запитання і відповіді. — К., 1989. 

- Бачинський Г.О. Соціоекологія як окрема на-ука і питання викладання 
соціоекологічних знань у вузах / У зб. Раціональне природокористува-
ння та охорона навколишнього середовища. Курс лекцій. — К., 1991. 

- Без природи життя неможливе // Дитячий садок. – Липень, число 25 – 
26. – 2004. – С. 9 

-  Біла І. Вчимо дивитися, бачити й творити // Дошкільне виховання. - № 
4. – 2004. – С. 14 – 18. 

-  Білан О. І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996. 
– 71 с. 

- Бусленко В. Організація еколого – оздоровчої роботи в дошкільному 
навчальному закладі // Дитячий садок. – Число 45 – 46. - 2004. - С. 21-23. 

-  Вашуленко Т. Екологічні ланцюжки // Дошкільне виховання. - № 7, 
1997. – С. 18 –11. Веретеннікова О. О. Ознайомлення дітей дошкольного 
віку з природою. – К.: Вища школа. – 1979. – 365 с. 

-  Висоцька Є. „Я землі цієї паросток зелений…” // Дошкільне виховання. 
- № 8. – 2001. – С. 20 

- Виховуємо захисників природи // Бібліотека вихователя дитячого садка. 
№ 3 – 4. – 2006. - С. 114 – 120. 

-  Воробей Г. Є. Екологічне виховання дітей з допомогою казок В. 
Сухомлинського // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 23. – 2005. - 
С. 1– 70. 

-  Взаємодія дитячого садка і сім’ї з питань екологічного виховання // 
Дитячий садок. - № 25 – 26. – 2004. – С. 50 – 67. 

- Галуза С. Любіть весняну Україну // Палітра Педагога. - № 1. – 2005. – 
С. 5 – 7. 
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- Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова 
творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. - № 10. – 2001. – С. 8 

- Глухова Н. Перший крок до природи // Дошкільне виховання. - № 3. – 
2005. 

- Глухова Н. Стан довкілля – турбота кожного із нас // Дитячий садок. – 
№ 25 – 26. – 2004. – С. 44 – 49. 

- Досвід екологічного виховання в ДНЗ // Бібліотека вихователя дитячого 
садка. - № 1 – 2. – 2005. – С. 12. 

- Дорога в дивосвіт (екологічна стежина, екологічні ігри)// Дитячий садок. 
- № 37. - С. 24. 

- Дивний світ природи (заняття з екологічного виховання)// Бібліотека 
вихователя дитячого садка. - № 13 – 14. – 2006. – С. 80. 

- Дяченко Т. Мандруємо екологічного стежиною // Дошкільне виховання. 
- № 5. – 2002. – С. 28. 

- Екологічна мандрівка // Бібліотека вихователя дитячого садка. - № 11. – 
2004. – С. 14 – 16. 

- Екологія і довкілля // Дитячий садок. – Липень. Число 25 – 26. – 2004. – 
С. 7. 

- Екологія: основи теорії і практики. Навчальний посібник / За ред. Потін 
А.Ф., Медвідь В.Г. та ін. – Львів: „Новий світ – 2000” Магнолія Плюс, 
2003. – 296 с. 

- Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / 
За ред. О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровій та ін. – Харків, Ранок. 
– 1998. – 208 с. 

- Земля — наш дім. Збірник / Укл. А.І Алексєєв, Ю.М.Головіна: під 
загальною редакцією А.С. Онєгова. - М., 1983. 

- Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного 
виховання дошкільників // Дитячий садок. -2004. - № 25 – 26.-С. 10 -44 

-  Романовська Д. Світ навколо нас – і я його частинка. Еколого – 
психологічний тренінг. // Психолог. - № 21. – 2006. - С. – 16 – 24. 

- Скребець В. Екологічна психологія // Психолог. - № 9. – 2006. – С. 5 – 7. 
34. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Вибр. Твори: У 5-ти 
т. – Т. 3. – С. 303. 
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- Трохимчик С.В. Екологічна стратегія виживання людства / У зб. 
Раціональне природокористування та охорона навколишнього 
середовища: Курс лекцій. - К., 1991. 

-  Федіна К., Пісна В. Природа – краса і чинник життя // Дошкільне 
виховання. - № 25. – 2002. – С. 29. 

-  Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. — К., 1993.  
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ВИХОВАННЮ  

Програми екологічного виховання в дитячих садках 
Соціальна мережа працівників освіти – 

http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/programma-po-
ekologicheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov Рабочая программа по 
окружающему миру по теме: Программа по Экологическому воспитанию 
дошкольников                                                                                                      
Сценарії заходів та ігри на екологічну тематику  

Центр екологічної інформації м. Херсона -  
http://eco.ks.ua/games.htm рухливі екологічні ігри для дошкільнят  
Сайт Городищенського дошкільного навчального закладу №4 «Зірочка»  
http://horodysche-
dnz4.edukit.ck.ua/metodichnij_kabinet_dnz/materiali_krayeznavchogo_zmistu
_dlya_roboti_z_ditjmi_doshkiljnogo_viku_gorodischensjkogo_dnz_4_zirochka/
ekologichna_gra_kvitka_dobra/ Екологічна гра «Квітка добра» для дошкільнят 
та молодших школярів.  
Методична скарбничка вчителів міста Нікополя -  
http://www.vchiteli.dp.ua/index.php/homepage/pochatkova-shkola/127-
vikhovnij-zakhid-ekologichna-gra Виховний захід: Екологічна гра. 
Розрахована для початкової школи. Гра розрахована на дві команди, 
використовуються загадки, ігри, прислів’я та приказки.  
Дитячий ЕкоРух України  
http://ecorezerv.ucoz.ua/index/distancijna_majsternja_ekosim_ja/0-11  
Запрошення до участі у проекті Тетяни Васильєвої (член Дитячого ЕкоРуху 
України) "Мама, папа, я - екологічна сім´я". Подано 11 завдань для виконання. 
Завдання також підійдуть для виконання класом або школою. Розраховано для 
молодшого та середнього шкільного віку. Особливістю проекту є те, що тут 
дітям та батькам пропонуються практичні завдання: виготовлення шпаківні, 
пташиної годівнички тощо.  
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Конспекти занять  
Дошколенок.Ру. (Сайт воспитателей детских садов):  
http://dohcolonoc.ru/conspect/2634-puteshestvie-na-lesnuyu-polyanku-
itogovoe-korrektsionno-logopedicheskoe-zanyatie.html «Путешествие на 
лесную полянку» (итоговое коррекционно-логопедическое занятие в 
подготовительной к школе группе).  
http://dohcolonoc.ru/conspect/2384-konspekt-zanyatiya-neobyknovennyj-
vozdukh.html Конспект занятия по исследовательской деятельности с детьми 
старшей группы. Тема: «Необыкновенный воздух».  
http://dohcolonoc.ru/conspect/2708-konspekt-neposredstvennoj-
obrazovatelnoj-deyatelnosti-znakomstvo-s-khomyachkom.html Конспект 
непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим во второй младшей группе на тему: «Знакомство с хомячком».  
http://dohcolonoc.ru/conspect/2697-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-
puteshestvie-v-zimnij-les-dlya-detej-rannego-vozrasta.html Конспект 
интегрированного занятия «Путешествие в зимний лес» (для детей раннего 
возраста).  
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:  
http://festival.1september.ru/articles/419289/ конспект занятия по экологии 
"Вот так лес! Полон лес загадок и чудес!"Пиндюрина Татьяна Ивановна, 
воспитатель  
http://festival.1september.ru/articles/557087/ Конспект открытого 
экологического занятия "Город в степи"Быстрянцева Елена Викторовна, 
воспитатель-эколог.  
Екологічні медіаресурси  
http://www.youtube.com/watch?v=EEdn6igiEXo&feature=watch-vrec  
Соціальна реклама «Мальчик и Земля» у вигляді мультфільму російською 
мовою, який у доступній формі розповідає дитині про необхідність 
дбайливого ставлення до оточуючого середовища. Розмова з дитиною 
відбувається від лиця планети Землі.  
http://www.youtube.com/watch?v=Cesi7wW_vc8&feature=related  
«Вырубка лесов. Берегите лес!». Мультфільм для дошкільнят про знищення 
людиною лісів.  
http://www.youtube.com/watch?v=oBIEywzvIwI  
«Спасите нашу природу!». Мультфільм про екологію англійською мовою.  
http://www.youtube.com/watch?v=XFtKzIY3UOI  
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Комп’ютерні екологічні ігри  
Сайт Екологія життя -  
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/eco-ego-ekolog-chna-flesh-gra  
Он-лайн флеш-гра Eco-Ego. Пропагує здоровий спосіб життя, дбайливе 
ставлення до оточуючого середовища. Гра має обмеження у часі – 6 хвилин.  
Екологія Херсонщини  
Центр екологічної інформації м. Херсона -  
http://eco.ks.ua/creation_eco.htm, у т. ч. екологічні казки херсонських та 
деяких українських авторів.  
http://library.kherson.ua/young/taur_eco.htm  
«Екологія Херсонщини» - інформація про стан довкілля нашого краю, зокрема 
у м. Херсон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 

Обговорення кращого досвіду роботи 
педагогів області,  України 

з  питання екологічного виховання дошкільників 
(вулик ідей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 
 

Дитячі садки (ДНЗ) України  
http://sadiki.in.ua/pedagogi/276-ekologchne-vihovannya-doshklnikv.html  
Екологічне виховання дошкільнят. Методика екологічного виховання, досвід 
перших екологічних програм в Україні, екологічна культура фахівця 
дошкільного виховання. Опубліковано 27.07.2011р.  
Садочок (дитячі садочки Києва)  
http://www.sadochok.org/343/napryamky-roboty/  
Екологічне виховання в дитячому садку (з досвіду дитячого садка №343 м. 
Києва): схема природоохоронного виховання дошкільників, організація і 
проведення цільових прогулянок на природу, форми роботи з дітьми 
дошкільного віку з екологічного виховання, сучасні вимоги щодо організації 
природоохоронної праці дошкільників  
Сайт Посмішка(Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №20 "Посмішка"м.Суми, Сумська область) -  
http://posmishka.org/skarb/metodika-organizatsiyi-diyalnosti-z-doshkilnikami-
v-kutochku-prirodi/ Методика організації діяльності з дошкільниками в 
куточку природи  
Досвід роботи дозволить реалізувати наступні завдання екологічного 
виховання:  
виховування гуманного ставлення до природи;  
формування системи екологічних знань та уявлень про природу;  
розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента 
довкілля; милуватися і захоплюватися ними;  
включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність. 
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 Досвід ДНЗ № 518 має локальний характер; за змістом - це досвід 

використання педагогічних технологій; за рівнем творчої самостійності – 

раціоналізаторський; за кількістю авторів – колективний. 

Основний зміст досвіду 

 Багато років педагогічний колектив поглиблено працює над проблемою 

екологічного виховання дошкільників. Має з цього питання певні досягнення: 

у 2007, 2008 роках посів І місце в районному конкурсі на краще облаштування 

території „У садочку, як у віночку”. Протягом 2006-2008 рр. на базі 

дошкільного закладу працювала районна школа передового педагогічного 

досвіду „Мандри екологічною стежкою”, кожне засідання якої проходило з 

використанням інтерактивних методів навчання дорослих. У 2008 р. колектив 

дошкільного закладу посів ІІ місце в міському конкурсі „Екологічна стежина”. 

У фахових виданнях «Дитячий садок», «Дошкілля» були показані окремі 

аспекти досвіду роботи дошкільного закладу з питання екологічного 

виховання дошкільників шляхів підвищення рівня їхньої екологічної 

грамотності, формування екологічної свідомості, що складається з 

практичного і поведінкового компонентів. 

   

         



33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма розвитку дитини дошкільного віку 

 «Українське дошкілля» 

про екологічне виховання  

(робота в мікрогрупах) 
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Робота дошкільного дошкільного закладу №9 «Малятко» здійснюється 
на основі програми розвитку  дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля» — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст 
роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. 
Науково  методично обґрунтована програма покликана синтезувати історичні 
надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні 
суспільні вимоги до неї, відповідати особливостям пізнавальної діяльності 
дітей, забезпечувати їхній гармонійний розвиток. 

Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення 
вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (К., 
1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст. Програма охоплює 
навчання і виховання дітей від четвертого до сьомого року життя. Вона 
орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, 
ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток 
мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне 
виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і 
взаємин, праця. Особливий акцент програма робить на зміст підрозділу 
«Ознайомлення з природою», спрямований на збагачення уявлень про світ 
природи, формування екологічної культури дошкільника.  

Основні завдання екологічного виховання відповідно програми 
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за віковими 
періодами: 
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Молодший дошкільний вік 

Сприяти розумінню, що в довкіллі кожна рослина, тварина має право 
на життя. Вчити передбачати позитивні та негативні наслідки втручання в 
природу (не рвати в лісі, у полі квітів, бо це завдасть шкоди комахам, не 
руйнувати мурашників). Розвивати почуття відповідальності за доручених 
домашніх тварин та рослин. 

Середній дошкільний вік 

Формувати у дітей первинні поняття, що природу потрібно оберігати. 
Не можна глумитися і кривдити тварин, треба піклуватися про них; не можна 
рвати квітів, ловити комах, топтати жуків. Розповідати про роботу з 
очищення ставків і річок, яка ведеться в регіоні. 

Давати дітям поняття про «Червону книгу». Ознайомлювати з кількома 
видами рослин і тварин, занесених до неї (рослини – анемона, проліски, 
фіалки; тварини – їжак, білка, лось). Розповідати, що заповідники створюють 
для охорони рослин і тварин.  

Старший дошкільний вік 

Залучати до сприймання краєвидів у різні пори року, заохочувати до 
відображення їх у художніх образах. Ознайомлювати  з природоохоронною 
діяльністю в Україні (створення заповідників, охорона рідкісних тварин та 
рослин, чистота водойм, повітря). 

Розширювати та поглиблювати знання дітей про Червону книгу 
України. Формувати уявлення про рослин, тварин, які занесені до неї. 
Розповідати дітям про заповідники місцевості, у якій вони проживають. 

Виховувати любов до природи, вміння піклуватися про рослин і 
тварин4 прагнення дотримуватися правил культурного поводження у 
природі: не ламати гілок кущів і дерев, не лякати тварин, не залишати в 
місцях відпочинку сміття, не руйнувати мурашників, пташиних гнізд; 
захищати природу від тих, хто її нищить. 

Закріплювати вміння доглядати за деревами, кущами, трав’янистими 
рослинами. Формувати поняття, що за бруднення природи, завдаючи її 
шкоду, людина псує своє здоров’я. Вчити розуміти взаємозалежність:здорова 
планета – здорова природа – здорова людина. 
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Створення 

еколого-розвиваючого  середовища – 
важлива умова 

ефективного впровадження в практику роботи 
з дітьми дошкільного віку 

особистісно-орієнтованої парадигми 
дошкільної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь Кобель Л. М 
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Створення екологічно-розвивального середовища дошкільного 
навчального закладу передбачає краєзнавчий, країнознавчий, 
планетарний та космічний підходи. 

Краєзнавчий підхід має забезпечити наявність природних об'єктів 
місцевості, де мешкають діти: гербаріїв листя рослин найближчого 
природного оточення, зразків кори, плодів, ґрунтів; ілюстрацій, репродукцій 
картин, фотографій найпоширеніших рослин і тварин, природних 
угруповань, їхніх коротких характеристик, цікавих особливостей поведінки 
тощо. 

Країнознавчий і планетарний підходи передбачають наявність 
найпоширеніших об'єктів з різних природних зон України, а також (по 
можливості) з інших куточків нашої планети (мешканців морів, пустель, 
тундр тощо), їхніх описів. Наприкінці молодшого дошкільного віку бажано 
використовувати в роботі з дітьми карту, глобус, ілюстрації із зображеннями 
об'єктів Космосу та відомості про них. Усе це дасть змогу вихователеві 
збагатити, зробити цікавішими та змістовнішими розповіді, бесіди, досліди, 
дидактичні ігри, а дітям поступово набувати знання про багатоманітність 
світу Природи. 

 

Будь-яке розвиваюче середовище складається з різноманітних 
елементів, кожен з яких виконує свою функціональну роль. З точки зору 
екологічної освіти можна виділити традиційні і нетрадиційні для дош-
кільних установ елементи розвиваючого предметного середовища. У таблиці 
1, перераховані функціональні ролі різних елементів розвива-ючого 
предметного середовища і їх використання для проведення різно-манітних 
занять. 
 

Елементи 
РПС 

Функціональна роль Форми і методи  роботи 

Бібліотека  Пізнавальна, 
формування інтересу до 
читання 

Читання, розгляд ілюстрацій в 
книгах про природу, проведення 
бесід, обговорень прочитаного, 
проведення конкурсів 

Екологічна 
стежина  

Пізнавальна, розвиток 
емоційної сфери, спіл-
кування з природою  

Проведення комплексних занять, 
враховуючи сенсорний розвиток 
дитини, закріплення матеріалу, 
знайомство з природними 
об'єктами,ігри, заняття, що театра-
лізуються, дослідницька робота  
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Город,  сад  Виховання трудових 
навичок естетична, 
пізна-вальна, оздоровча, 
розви-ток емоційної 
сфери, ви-роблення 
навичок еколо-гічно 
безпечної поведінки;  

Догляд за рослинами, 
спостереження, збір і використан-
ня екологічно -чистого врожаю,  

Територія 
дитячого 
закладу 
(ландшафтні, 
архітектурні 
об'єкти)  

Пізнавальна, естетична, 
ігрова, розвиток 
емоційної сфери;  

Створення фрагментів природних і 
культурних ландшафтів, елемен-
тарних  архітектурних споруд, іг-
рових  і спортивних майданчиків 
споруд, ігрових і спортивних 
ппощадок. Які використовува-
тимуться для екскурсій, ігор, 
проведення фольклорних свят  

Музей,  
картинна 
галерея  

Краєзнавча, пізнавальна, 
історична, етнографічна, 
ландшафтна,культурна.с
і-мейна, естетична  

Екскурсії в  місцевіому музеї, 
галереї, вивчення картин з 
пейзажаими, створення музеїв і 
міні-музеїв в ДОУІ  

Ізостудія 
(художня), 
дизайн-студія 
  

Eколого-eстетична, 
емоційна  

Інтегровані (еколого-естетичні) за-
няття, виготовлення костюмів, 
декорацій для свят (у тому  числі з 
бросового матеріалу), ігор, 
ілюстрацій до художніх творів та 
дитячих казок  

Театральна 
студія  

Естетична, развиток 
фантазії, розмови, 
акторських даних  через 
участь в екологічних 
постановах  

Екологічні інсценування, спектаклі 
за участю дітей, лялькові спектаклі 
екологичного змісту, театр ляльок, 
зроблених з броссового матеріалу  

Музичний 
зал  

Еколого-естетична  Проведення екологічних, фоль-
клорних свят, музичних занять, 
пов’язані з темою природи  

Фізкультурни
й зал  

Оздоровлення, розвиток 
емпатіі  до  живих  істот,  
фізичний розвиток  

Рухливі  ігри, вправи-перевтілення 
: в рослини  та тварини, ес-тафеты, 
еколого-оздоровчі прогу-лянки  

Басейн  Оздоровча, ігрова, 
пізнавальна  

Заняття (переважно по блоку 
"Вода", "Тварини"), екологічні 
свята  
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Коридори, 
холи  

Пізнавальна, 
розвиваюча, естетична  

Створення окремих куточків, 
ландшафтних пейзажів, фоль-
клорних елементів, міні-плане-
тарієв, картинних галерей, офор-
млення інформації про програму  

Компьютерн
ий       к ласс 
(чи окремі 
комп'ютери) 

Розвиток  
інтелектуальних  
здібностей навички 
роботи на комп'ютерах, 
моделю-вання ситуацій, 
рішення ситуативних 
завдань  

комп'ютерні ігри екологічного 
змісту  для дошкільників, прослу-
ховування записів звуків природи 

Кабінет праці 
(ручного, 
художнього ) 

Виховання 
працьовитості, розвиток  
фантазії  

Виготовлення виробів з 
природного і бросового матеріалу, 
устаткування для занять спектаклів  

Куточки в 
групах 
(експеремент
альні, 
природні, 
виставочні) 

Пізнавальна, естетична, 
емоциональний 
розвиток, 
інтелектуальний 
розвиток, розвиток  
уяви, придбання навичок 
самостійної роботи  

Самостійні досліди, ігри, спіл-
кування з живими організмами  і 
догляд за ними, тематичні вис-
тавки дитячих робіт  

Фітобар  Оздоровча, пізнавальна, 
релаксаціонна 

Ознайомлення з рослинами в 
процесі лікувальних  процедур  

Екологічна 
кімната  

  
Повчальна, релаксаційна  Екологічні заняття, ігри, самостійні 

 ігри в куточку природи  
Лабораторія  Повчальна, пізнавальна 

діяльність, розумовий  
розвиток  

Проведення досліджень, 
експерементування, спостереження  

Живий 
куточок  

Релаксаційна, 
пізнавальна, емоційна 
сфери,   прид-бання 
навичок догляду за 
живими організмами, 
вихо-вання, дбайливого 
відно-шення до живих 
істот  

Спостереження, догляд  за 
рослинами, тваринами  
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Зимовий сад  Оздоровча, 
релаксаційна, 
пізнавальна, придбання 
навичок  догляду за 
живи-ми  організмами  

Самостійні ігри, відпочинок, 
догляд за рослинами, 
спостереження, оздоровчі вправи  

 
Дуже важливо якомога повніше використати можливості дошкільного 

закладу для екологічного виховання дітей. Адже порівняно з наступною 
ланкою освіти (початковою школою), вони набагато ширші. Це, зокрема: 

• наявність природного (куточки природи в групах, екологічні стежини, 
квітники, городні та садові ділянки тощо) та предметного (обладнані місця 
для спостережень, проведення дослідів, дидактичних ігор тощо) середовищ;  

• можливість екологізації різних видів діяльності дітей — ігрової, 
пізнавальної, мовленнєвої, образотворчої, трудової, музичної; 

• організація прогулянок, екскурсій, короткочасних та довготривалих 
спостережень у довкіллі, елементарної пошукової діяльності; 

• щоденне спілкування з батьками та залучення їх до виховного процесу 
тощо. 
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Практична частина  
засідання творчої групи № 2 

 
 
 

1. Розробка моделі предметно-екологічного середовища групи; 

2. Розробка моделі предметно-розвивального середовища з екологічної 
освіти на території дошкільного навчального закладу; 
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Модель предметно – розвивального середовища  
території ДНЗ № 9 «Малятко» 

 
 

 
 
 

 
Квітники 

  
Екологічна 

стежина 
 
 
 

 
Метеомайданчик 

  
Город овочів 

 
 

Територія 
ДНЗ № 9 

 
Лікарські 
рослини 

 

  
Фруктовий сад 

 
 
 
 
 
 

 
Куточок лісу 
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Модель предметно-розвивального середовища 

ДНЗ №9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга скарг 
природи 

Дидактичні ігри 

Кімнатні рослини 

Календарі     
погоди 

Паспорти 
кімнатних рослин, 

тварин 

Екологічна 
стежина 

Куточок 

 релаксації 

Альбоми 
ілюстрацій 

Лаболаторії 
природи 

Екологічна 
бібліотека 

Мапи Город на вікні 

Живі куточки 

Центр води та 
піску 

Глобус 

ДНЗ №9 

«Малятко» 

Журнали 
дослідницької 

діяльності 

Моделі 
кліматичних 

поясів 

Метеопрогноз 
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Засідання творчої групи №3 
Лютий 

Екологічне виховання дітей дошкільного 
віку через призму використання сучасних 
інноваційних технологій : 

Репюк Н. В. 
- Пошуково-дослідницька діяльність 

як засіб формування екологічного 
світогляду у дошкільників; 

Шпак Н. М. 
 

- «Екологічна стежина» - форма безпосереднього спілкування 
дошкільників  з природою. (презентація); 

Бойко О. М. 
 

- Використання піктограм, коректурних таблиць у формуванні знань 
дошкільників про природу; 

Криль Л. В. 
 

- Використання авторської казки як  засобу екологічного виховання 
дітей. 

Кобель Л.В. 
 

Практична частина: 
Колективний перегляд інтегрованого заняття гуртка «Зелена стежина» 
з використанням інноваційної технології В. О. Сухомлинського 
«Дбайливе ставлення до природи».  

Бойко О. М. 
 
Домашнє завдання: 
Самоосвіта -  вивчення педагогами питання «Форми роботи з батьками з 
екологічного виховання дошкільників»; 
 
Підбір творів В. О. Сухомлинського про природу на допомогу батькам для 
сімейного читання.  
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Екологічне виховання дітей дошкільного віку 
через призму  

використання сучасних інноваційних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репюк Н. В. 
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Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується 
освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, 
водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх 
надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю 
цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нового змісту, нових 
форм, методів і засобів навчання, виховання й управління; розгортання 
широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх 
інновацій на засадах сучасної філософії освіти, яка суттєво відрізняється від 
попередньої. 

 Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”) 
акцентує увагу на вирішенні завдань дошкільного виховання, що 
спрямовуються на започаткування основ екологічної культури, забезпечення 
пізнавальної активності дошкільників. Зміна соціально-економічної ситуації 
в країні посилює необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних 
способів навчально-виховної діяльності, запровадження проектних освітніх 
технологій, що забезпечують розвиток у дітей естетичного відчуття світу 
природи, речей; реалізацію співробітництва малюків та дорослих; 
стимулювання дитячої самостійності. Це вимагає від педагогів-практиків 
переосмислення та втілення цілого ряду педагогічних новацій. 
 Упровадження в дошкільному закладі інноваційних технологій диктує 
час, оскільки на сучасному етапі дошкільна освіта спрямовує учня на 
пізнання себе в навколишньому світі, вироблення свого життєвого проекту. 
Залучення до проектної діяльності всіх учасників навчально-виховного 
процесу сприяє розвитку творчості, ініціативи, організаторських здібностей, 
подоланню споглядального ставлення до навчання і життя, стимулює процес 
самовдосконалення, зміщує акцент з пізнавання на перетворення на «Я – 
участь». 
  Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти  ефективність 
формування екологічної компетентності дітей залежить від провідних 
принципів організації педагогічного процесу – багатоманітності форм і 
методів.  
До сучасних інноваційних технологій, які використовуються під час 
екологічного виховання дошкільників належать:  

- пошуково-дослідницька діяльність; 
- «екологічна стежина» ; 
- піктограми, коректурні таблиці ; 
- авторської казки; 
- ТРВЗ(моделювання маленькими чоловічками); 
- метод проектної технології; 
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- використання уроків милування на природі В. О. Сухомлинського; 
- ігрові технології; 
- гурткова робота; 
- дитячі лабораторії; 
- робота на метеомайданчику; 
- природничий міні-музей; 
- метод ситуативного навчання ( навчання на прикладі прийомів розбору 

конкретної ситуації;  
- арт-технології та ін.. 

 Інновації освітньої діяльності  з екологічного спрямування дають 
можливість педагогам ДНЗ більш широко та доступно розкрити зміст 
науково – методичної теми , формувати у дітей екологічну свідомість та 
вихованість . 
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Сучасні проблеми взаємин людини з навколишнім середовищем 
можуть бути вирішені тільки за умови формування екологічного світогляду у 
всіх людей , підвищення їх екологічної грамотності та культури , розуміння 
необхідності реалізації принципів сталого розвитку. 

Природа - дивовижний феномен , виховний вплив якого на духовний світ 
дитини - дошкільника важко переоцінити. Природа є джерелом перших 
конкретних знань і радісних переживань , часто запам'ятовуються на все 
життя. Дитяча душа розкривається в спілкуванні з природою , пробуджується 
інтерес до навколишнього світу , формується вміння робити відкриття і 
дивуватися ім. 

Допомогти дітям побачити своєрідність і таємницю життя рослин , розуміти 
красу рідної природи і дбайливо ставитися до всього живого – є метою 
педагогічної роботи кожного вихователя. 

Не секрет , що діти дошкільного віку за природою своєю дослідники. 
Невситима жага нових вражень , допитливість , постійне прагнення 
експериментувати , самостійно шукати нові відомості про світ традиційно 
розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки . Дослідницька , 
пошукова активність - природний стан дитини , він налаштований на 
пізнання світу , він хоче його пізнати . Дослідити , відкрити , вивчити - 
значить зробити крок у незвідане і непізнане. Саме дослідницька поведінка і 
створює умови для того , щоб психічний розвиток дитини спочатку 
розгорталося як процес саморозвитку. 

Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має 
засвоєння їм уявлень про взаємозв'язок природи і людини. Оволодіння 
способами практичної взаємодії з навколишнім середовищем забезпечує 
становлення світобачення дитини, її особистісний ріст. Істотну роль у цьому 
напрямку відіграє пошуково- пізнавальна діяльність дошкільнят , що 
протікає у формі експериментальних дій . У їх процесі діти перетворять 
об'єкти з метою виявити їх приховані істотні зв'язки з явищами природи. 

У нашому дошкільному навчальному закладі організація пошуково-
пізнавальної роботи з дітьми дошкільного віку йде по трьох взаємозалежних 
напрямках , кожне з яких представлено декількома темами : 

1 . Жива природа ( різноманіття живих організмів , характерні особливості 
сезонів у різних природно -кліматичних зонах і т.д.). 

2 . Нежива природа (вода , повітря, грунт , звук , світло , колір і т.д.). 
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3 . Людина (функціонування організму , рукотворний світ : матеріали та їх 
властивості , перетворення предметів і т.д.). 

Залежно від віку дітей , всі теми ускладнюються за змістом , завданням 
і способам реалізації ( інформаційні , дієво -розумові , перетворюючі ) . 
Особлива увага приділяється формуванню цілісного погляду на природу і 
місце людини в ній . У дітей формуються перші уявлення про існуючі в 
природі взаємозв'язках і на цій основі - початку екологічного світогляду та 
культури , відповідального ставлення до навколишнього середовища , до 
свого здоров'я. 

Спілкування дитини з об'єктами природи додає яскраве емоційне 
забарвлення його повсякденного життя , збагачує його досвід пізнання інших 
і самопізнання , формує співчуття до живої істоти , бажання піклуватися про 
нього , радість і захоплення від взаємодії з природою , тобто позитивну 
мотивація на ставлення до природи. 

При роботі з дошкільниками важливе значення надається моральному 
аспекту : розвиток уявлень про самоцінність природи , емоційно - 
позитивному відношенню до неї , вироблення перших навичок екологічно 
грамотного і безпечної поведінки в природі і в побуті.  

Стрімко змінюється життя змушує нас переглядати роль і значення 
дослідного поведінки в житті людини. У ХХI столітті стає все більш 
очевидно , що вміння та навички дослідницького пошуку потрібні не тільки 
тим , чиє життя пов'язане (або буде пов'язана ) з науковою роботою , - це 
необхідно кожній людині. Універсальні вміння та навички дослідницького 
поведінки вимагаються від сучасної людини в самих різних сферах життя. 

Таким чином , пошуково- пізнавальна діяльність , вирішення 
проблемних ситуацій вдосконалюють вміння дітей аналізувати , 
виокремлювати проблему , здійснювати пошук її рішення , робити висновки і 
аргументувати їх , вміти порівнювати і узагальнювати власні спостереження , 
бачити і розуміти красу навколишнього світу. Пріоритет в роботі по даному 
напрямку віддається не простого запам'ятовування і не механічному 
відтворення знань , а розумінню і усвідомлення того, що відбувається, 
спільної практичної діяльності вихователя і дітей 
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Екологічна стежина ДНЗ №9 – 
форма безпосереднього спілкування дошкільників 

з природою  
(презентація); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко О. М. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

 



53 
 

Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
 

 



54 
 

Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
 

 



55 
 

Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
 



56 
 

Слайд 9 

 
Слайд 10 

 
 



57 
 

Слайд 11 

 
Слайд 12 

 



58 
 

 
Слайд 14 

 
 

 



59 
 

Слайд 15 

 
Слайд 16 

 
 



60 
 

Слайд 17 

 
Слайд 18 

 
 



61 
 

Слайд 19 

 
Слайд 20 

 
 



62 
 

 

 

 
 
 
 
 

Використання  
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На етапі дошкільного дитинства складається початкове відчуття 
навколишнього світу: дитина отримує емоційне враження про природу, 
накопичує подання про різні форми життя. Таким чином, вже в цей період 
формуються першооснови екологічного мислення, свідомості, екологічної 
культури. Але тільки за однієї умови - якщо дорослі, які виховують дитину, 
самі володіють екологічною культурою: розуміють загальні для всіх людей 
проблеми і турбуються з їх приводу, показують маленькій людині 
прекрасний світ природи, допомагають маленькій людині прекрасний світ 
природи, допомагають налагодити стосунки з ним.   
         Ефективним способом формування системності знань на основі 
інтеграції змісту дошкільної освіти є застосування методу інтелектуальних 
карт (тіпсі-тарб) або карт розумових дій (визначення Т.Бьюзена). 
         У системі дошкільної освіти застосування схем, схематичних малюнків 
до останнього часу не отримало широкого поширення, лише в контексті 
екологічного виховання вихователі застосовують окремі схеми для 
пояснення складних природознавчих понять. Карти розумових дій 
допомагають вихователям оптимізувати навчально – пізнавальну діяльність 
завдяки унаочненню послідовності пошуково – орієнтувальних дій , 
встановленню взаємозв’язків різноманітних понять. 

Інтелектуальна карта є схемою вивчення певної теми , в якій 
відображаються зв’язки ключового поняття / що розташовується у центрі / з 
іншими поняттями цієї теми / проблеми / , та становить з ним нерозривну 
єдність . Така карта складається за активною участю дітей на їхніх очах, 
охоче дітьми коментується, багаторазово удосконалюється, доповнюється у 
різних формах життєдіяльності. Наприклад, карта, складена дітьми середньої 
групи разом з вихователем, у наступному навчальному році може бути 
оглянута цими самими дітьми, проаналізована та доповнена чи навіть суттєво 
змінена. Під час колективного обговорення карти діти залучаються до різних 
видів діяльності / малювання , розігрування ситуацій , виконання завдань за 
предметними картинками , створення рухливих образів тощо / . Ми цей 
метод інтелектуальних карт зарахували до класу комбінованих методів 
навчання .  

Методика роботи з картою розумових дій на занятті. 
 Особливого значення застосування карт набуває на заняттях 

інтегрованого типу - ключове слово схеми становить смисловий стрижень, 
навколо якого і відбувається об'єднання різних видів діяльності та галузей 
знань. 
         Сутність запропонованого підходу виявляється у тому, що педагог, 
обираючи тему-образ заняття, від початку сприймає обрану тему як 
багатозначне, багатоаспектне поняття (явище). На етапі підготовки до 
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заняття він складає концептуальну карту, вирішує, які елементи її 
складатимуть інтелектуальну карту, що буде складатися на занятті, 
відповідно робить заготівки, готує демонстраційний та роздатковий матеріал. 
Вихователь повинен бути готовим до того, що на самому занятті діти можуть 
запропонувати власну логіку міркувань, і, можливо, заготовлену схему 
доведеться дещо змінити. 
           Про ключове слово вихователь повідомляє дітям на початку заняття, 
коли пропонує подумати знайоме це слово дітям, чи ні, як діти його 
розуміють, з якими словами це слово "дружить". На аркуші (ватман, старі 
шпалери) посередині педагог друкує ключове слово, від якого проводить 
лінії-стежинки в різні боки. Діти можуть допомагати вихователю 
надрукувати слово, сприймають його цілісний образ, що сприяє легкому, 
невимушеному його запам'ятовуванню. Таким чином, діти поступово можуть 
навчитися "читати" слова без спеціального навчання. Кожна стежинка 
закінчується словом, логічно пов'язаним із ключовим.оДо кожного цього 
слова діти можуть намалювати картинку-ілюстрацію чи інший смисловий 
образ. Відтак, схема стає живою, наочною, а сам процес її складання надає 
ходу заняття динамічного та діалогічногоохарактеру. 
           Робота зі схемою може відбуватися за такими логічними кроками, 
проте зміст роботи на кожному етапі визначається інтересами дітей (саме 
вони вирішують, якою стежинкою на мапі-схемі можна рухатися далі). 
           Перший крок - термінологічний. Відразу означимо -назви умовні, 
кожен педагог їх може назвати по-своєму. Мета цього етапу роботи - 
зосередити увагу дітей на ключовому слові, презентувати його та те (ті) 
поняття, що за ним стоїть, як об'єкт роздумів та спостережень, разом з дітьми 
сформувати понятійне поле, насичене численними словами, що утворюють 
різні смисли ключового поняття. Впродовж заняття схема може 
доповнюватися, тобто перше коло слів може розростатися, збільшуватися за 
рахунок уточнень. 
             З-поміж способів роботи на першому етапі - бесіда, полілог, гра 
"запитання-відповіді", малювання символічних зображень названих слів, 
застосування інших способів їх втілення (наприклад, показати пальчиками, 
зобразити в русі, жестах, знайти серед інших відповідну картинку тощо). 
Результатом першого етапу має бути складений разом з дітьми, записаний та 
домальований перший варіант мапи-схеми. Щодо малювання, то діти можуть 
малювати по черзі на самій мапі або на невеличких аркушиках, а потім 
приклеювати свої малюночки (попередньо їх можна вирізати для економії 
місця) на загальну схему. 
 
Наступний крок - художньо-лексичний. Мета другого етапу полягає в 
уточненні значень слів-понять, у вправлянні дітей у складанні 
словосполучень, фраз, пошуку відповідних смислів у художніх, зокрема 
літературних та фольклорних творах. На цьому етапі перше коло слів-
малюнків може збільшитися, поширитися. Так, за словом "погода" можуть 
з'явитись слова дощ, вітер, сонце (інший варіант: тепла, холодна, морозна, 
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спекотна тощо), за словом "дощ" - парасолька, калюжі, хмарки, плащі, 
гумові чобітки до слова "дощ", яке вже було на схемі. Вихователь може 
застосувати такі методи та прийоми: читання та розповідання, загадування 
загадок.  

Третій крок - тілесно-орієнтований або руховий -виокремлено 
свідомо, але на занятті він може знайти місце в кожній його частині, коли 
вихователь відчуває потребу задіяти рух для збереження загального ритму, 
темпу заняття. В ігровому арсеналі є безліч ігор, які тематично можуть бути 
близькими ідеї заняття. Крім того, це можуть бути різноманітні рухові 
вправи, у яких діти за допомогою власного тіла можуть відобразити певні 
смисли. Не можна ігнорувати цю складову заняття, адже групова робота над 
складанням карти, цілеспрямована навчально-піЗнавальна діяльність 
вимагають значного емоційного, розумового, а також фізичного 
навантаження, тому "емоційні сплескування", рухова активність має 
надзвичайно важливе значення для забезпечення працездатності дітей. 
        Останній крок заняття має бути зорієнтованим на створення спільного 
кінцевого продукту, тому він може бути названий продуктивний чи 
проектувальний залежно від цілей, визначених педагогом. Мета цього етапу 
-об'єднати дітей спільною діяльністю, збагатити досвід активної участі у 
взаємодії з однолітками та дорослими, вправлятися в ініціюванні власних 
ідей, дій, навчитися домовлятися, наполягати, тобто діяти разом. Спільний 
результат, разом створений продукт викликає радість і залишається у пам'яті 
дитини. Це може бути невеличка інсценівка, виготовлення колажу, 
заповнення групового часопису, соціально-ігрове проектування тощо. 
       Продемонструємо можливі варіанти роботи над складанням карти з теми 
«Зима». Зазначимо, що робота над складанням цієї карти може бути справою 
не одного заняття, а циклу занять. 
Обговорення дітьми правил, законів, алгоритмів можливих дій, обігру- 
ншшя різноманітних ситуацій, бесіди за змістом прочитаних художніх творів 
і ще багато чого іншого може застосувати вихователь у роботі з дітьми. 
Отже, інтелектуальна карта, як бачимо, допомагає тримати за допомогою 
наочних засобів смислову сутність заняття чи навіть циклу занять, сприяє 
розвитку системного мислення  
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Використання авторської казки  

як засобу екологічної культури дошкільників 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вихователь  
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Погіршення екологічної ситуації і загострення екологічної кризи 
спонукає суспільство до переосмислення відносин у системі "природа-
людина-суспільство" і пошуку шляхів їх гармонізації. Тому, що екологічна 
безпека людства значною мірою залежить від рівня свідомості, освіченості, 
культури людей, а від її діяльності, не лише здоров’я і життя, але і стан 
навколишнього природного середовища. 

Важливим аспектом вирішення даної проблеми є сформована 
екологічна культура підростаючого покоління. У зв’язку з цим на 
міжнародному рівні постала проблема розвитку, вдосконалення системи 
екологічної освіти і виховання різних верств населення, переходу від 
споживацького, антропоцентричного підходу до екоцентричного 
усвідомлення цінності природи та власної відповідальності за її стан. 

Дошкільне дитинство вважається початком формування екологічної 
спрямованості особистості і є досить вагомим періодом для усвідомлення 
себе невід’ємною часткою живої природи, своєї ролі та значущості в 
збереженні її цілісності. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив, що проблемі формування 
екологічної культури дошкільників свої праці присвятили О. Король, 
А. Льовочкіна, Н. Поліщук, Т. Юркова та ін.. Можливості використання 
казок у процесі розвитку дітей дошкільного віку висвітлені у працях 
Л. Бірюк, Н. Гавриш, Т. Котик, А. Шибицької. 

Не зважаючи на багато чисельні дослідження науковців недостатньо 
уваги приділено питанню формування екологічної культури дошкільників 
засобами авторської казки. 

Тому, метою нашої статті є дослідження особливостей формування 
екологічної культури дітей дошкільного віку за допомогою використання 
авторської казки природознавчого змісту. 

Екологічне виховання та освіта підростаючого покоління є 
невід’ємною частиною навчально-виховного процесу дошкільних установ, 
тому що воно спрямоване на формування дбайливого відношення до 
природи, прищеплення почуття відповідальності за неї. А екологічна 
культура є кінцевою метою даного процесу в дошкільному навчальному 
закладі. 

Система поглядів на екологічну освіту та виховання в Україні 
висвітлені в державних документах про дошкільну освіту: Концепції 
дошкільного виховання в Україні, Законі України "Про дошкільну освіту", 
Базовому компоненті дошкільної освіти, програмах "Українське дошкілля" та 
"Впевнений старт". У них наголошується на необхідності формування 
відповідального ставлення дошкільників до природи та екологічної культури 
дитини  
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Діти дошкільного віку через емоційну взаємодію з об’єктами природи 
здатні засвоювати системні знання, виробляти конкретні судження, 
формулювати висновки, регулювати власну поведінку, практичну діяльність 
в навколишньому середовищі, що є показниками свідомого і відповідального 
ставлення до природи. Все це є підґрунтям формування екологічної культури 
дітей дошкільного віку. Вирішенню цих завдань сприяє використання у 
навчальному процесі дошкільного закладу авторської казки. 

Авторська казка, в основі якої лежать наукові факти дає багатий 
матеріал для виховання у дітей пізнавальних інтересів, спостережливості та 
допитливості. Вона ставить перед дітьми нові запитання, спонукає 
приглядатися до навколишньої природи . 

У процесі формування екологічної культури дошкільників доцільно 
використовувати казки про природу, що мають наукову основу: реальна 
інформація про живі організми, їхні потреби, зв’язки між собою і 
середовищем існування, про цінність природи і вплив діяльності людини на 
неї. Вирішенню цих завдань сприяють казки Г. Барвінок, В. Біанки, 
Н. Забіли, В. Сухомлинського, О. Толстого, Лесі Українки та ін. [1, с.52]. 

З метою оволодінням студентами методикою використання казки у 
процесі формування екологічної культури дітей розроблено практичне 
заняття на тему "Використання словесних методів в процесі ознайомлення 
дітей з природою", яке передбачає виконання низки завдань: підготувати 
пам’ятку для батьків старших дошкільників «Як виховати у дитини інтерес 
до казки природознавчого характеру»; скласти власну екологічну казку для 
дітей дошкільного віку; на конкретному прикладі проілюструвати 
пізнавально-виховні можливості казки у роботі зі старшими дошкільниками 
при ознайомленні їх з природою. 

Висновки. Отже, сприймаючи художні твори, а саме авторську казку, 
дошкільники проймаються ставленням письменників до природи, навчаються 
бачити в ній незвичайне, цінувати красиве, глибше відчувати настрій у 
природі. Окрім того, авторська казка маючи наукову основу дозволяє 
формувати реалістичні уявлення про окремі об’єкти та явища природи, 
потреби живих організмів, зв’язки та залежності у природі, забезпечує 
формування основ екологічної культури дітей дошкільного віку. 

Література 
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Мета: Формувати у дітей через літературні твори дбайливе ставлення до 
природи - як мірило людської доброти. Вчити милуватися красою 
навколишньої природи. Виховувати любов і дбайливе ставлення до природи 
рідного краю. 

Хід заняття 

- Діти, ви знаєте, що нас оточує жива природа. І сьогодні на занятті ми  

поведемо розмову про бережне ставлення до природи. 

- Пригадайте, що належить до живої природи ? 

Жива природа - це дуже складний і багатогранний світ, який оточує нас, де  

особливе місце відведено птахам, тваринам і рослинам. А людина - добрий 
друг живої природи, це друг сильний, мудрий; справедливий. 

Сьогодні, ми будемо подорожувати поїздом, де на нас чекають дуже цікаві  

зупинки із прочитаних оповідань. 

(Діти стають один за одним, вихователь подає гудок і діти імітують рух  

поїзда). 

І зупинка. «Не дивись на чоловіка, а дивись на його діло». 

- Діти, з якого оповідання ця ілюстрація?(«П'ять дубків» 
В.О.Сухомлинського) 

- Чи однаково Сергійко і Дмитрик виконали своє завдання? Недаремно в  

народі кажуть: «Даремно прожила життя та людина, яка не посадила ні 
одного дерева...» 

- А тепер пригадайте, якою була вода у Максимовій криниці з оповідання  

«Максимова криниця» М. Саєнка? 

- Як говорили прохожі? «Оце водичка! Спасибі тому чоловікові, що викопав 
криницю». 

- «Я не з'їм, інші з'їдять, мені спасибі скажуть» 

- 3 якого оповідання ця відповідь дідуся? 

- Чи думав дідусь тільки про себе? 
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- Бачите, діти, хто робить людям добро, того ніколи не забувають. 

А тепер, діти, стали один за одним і поїхали до наступної зупинки.  

ІІ зупинка. «Боягузтво, байдужість і легковажність». 

- Зараз я вам зачитаю уривок з оповідання, а ви повинні сказати, як  

називається це оповідання. 

- Іванко поспішно виліз на дерево і крикнув товаришу:  

- Спасайся! Але Микола схопив палицю і кинувся на допомогу Жуку. На  

шум прибіг лісник і відігнав своїх вівчарок.  

- Чия собака? - сердито запитав він.  

- Моя, - сказав Миколка. 

- А чому мовчав Іванко, хоч теж хотів Жука? - А як ви б поступили? 

- З якого оповідання цей уривок? («Чия собака?» С.Баруздіна.) 

У цьому оповіданні вчинок сам сказав за себе. 

- А з якого оповідання ця ілюстрація ? («Погано» В.Осеєвої.) 

- Чому цих хлопців присоромила жінка? 

- Якими моральними рисами наділені ці хлопці? 

- Ніколи не залишайтесь байдужими до всього, що оточує вас. Будьте  

першими захисниками всієї живої природи. 

Формуємо поїзд і їдемо далі в мандрівку. 

ІІІ зупинка. «Доброта, чуйність, сміливість і хоробрість». 

- А тепер пригадайте оповідання «Бджілка» В.Дуба.  

- Як врятував Василько Бджілку? У народі кажуть: « Хто скоро допоміг, той  

двічі допоміг». 

- А з якої казки ця ілюстрація? («Хоробрий хлопець») 

- Який хороший вчинок зробив цей хлопець? 

- Які слова на прощання сказав чудо-птах? 
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- А тепер пригадайте оповідання «Капустяний листок» 

- Про що мріяв хлопчик? 

- Кому допоміг зайчик? 

- А чи доводилось вам у житті приходити на захист живої природи? І як  

саме?  

З обговорених оповідань можна зробити висновок, що від людей дуже багато  

залежить, їм довірено найцінніше - розумно підкоряти живу природу. 

Читання вірша «Вмійте природу любити» 

Вам у природу ходити, 

І мандрувать, любі діти, 

Вмійте природу любити, 

Кожній стеблині радіти, 

В полі, у лісі, над яром - 

Квіти, дерева і трави... 

Цвіт не вирви задаром, 

Гілки не втни для забави. 

Адже вам всім відомо, що рибі потрібна вода, птахам - повітря, тваринам - 

ліс, гори, степи. 

Людині потрібна рідна земля, і оберігати природу - значить оберігати край  

мальовничої України. 
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Засідання №4 
квітень 

1. Вдосконалення активних форм 
співпраці із сім’єю з метою 
забезпечення системності екологічної 
освіти (доповідь з обговоренням) 

Шпак Н. М. 
 

2. Матеріали для сімейного читання      
«В. О. Сухомлинський дітям про природу» 

члени творчої групи 
 
Практична частина: 
Розроблення методичних заходів до проведення заходу « День відкритих 
дверей для батьків вихованців  ДНЗ з питання екологічного виховання 
дошкільників». 

завідувач ДНЗ Капляр Л. М 
творча група 

Домашнє завдання: 
1. Створення електронної бази методичного забезпечення роботи творчої 

групи з проблемного питання 
керівник творчої групи Бойко О. М. 

2. Робота над організаційними питаннями щодо проведення Дня 
відкритих дверей для батьків вихованців 

члени творчої групи 
3. Підготовка до проведення Брей- рингу для педагогів дошкільного 

навчального закладу № 9 «Малятко» 
керівник творчої групи Бойко О. М. 

4. Складення анкет щодо оцінювання діяльності творчої групи. 
керівник творчої групи Бойко О. М. 
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Вдосконалення  

активних форм співпраці з сім’єю  

з питання  

екологічної освіти дошкільників 

 (доповідь з обговоренням) 

 

 

 

 

 

                                                        

                                          вихователь 

                                            Шпак Н. М. 
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Робота з батьками з екологічного виховання дошкільників є однією 
зі складових роботи ДНЗ. Тільки опираючись на сім'ю, тільки спільними 
зусиллями ми можемо вирішити основне наше завдання — виховати людину 
з великої літери, людину екологічно грамотну, котра буде жити в XXI 
столітті. 

Кожен із тих, хто чинив та чинить шкоду природі, колись був 
дитиною. Ось чому велика роль дошкільних установ в екологічному 
вихованні дітей, починаючи з раннього віку. 

 
Наше завдання— розкрити батькам необхідність виховання у дітей 

екологічної культури. Що поєднує в собі поняття «екологічна культура»? 
 
Культура Екологічна — це знання, практичні навички, естетичні 

переживання — емоційне ставлення і практичні дії, поведінка дітей 
(співпереживання, співчуття, інтерес та бажання надати допомогу природі, 
вміння милуватися її красою). 

 
У роботі з батьками з екологічного виховання необхідно 

використовувати як традиційні форми (батьківські збори, консультації, 
бесіди та Ін.), так і нетрадиційні (ділові ігри, бюро педагогічних послуг, 
круглий стіл та ін. 

Перш ніж розпочинати роботу слід зрозуміти, з ким передує 
співпраця (освітній рівень батьків, психологічний стан сім'ї, її мікроклімат). 

Отож важливо проводити роботу диференційовано, об'єднавши 
батьків у підгрупи. 

Необхідність індивідуального підходу визначається наступним. 
Традиційні форми роботи розраховані на велику кількість людей, не завжди 
досягають мети, яку ми собі ставимо. 

 
       Вибираючи форми спілкування з батьками слід пам'ятати: 

нам слід відмовитись від настанов, потрібно залучати батьків до вирішення 
важливих питань, знаходження спільних правильних відповідей. 

Як зазначалось, для формування екологічної культури потрібно 
дати дітям елементарні наукові знання про природу, підтримувати інтерес до 
пізнання оточуючого, навчити бачити в буденному прекрасне, в звичайному 
— незвичне, викликати естетичні переживання, співпереживання живим 
істотам. Одним словом, ми повинні закладати у свідомості дітей відчуття 
оточуючого світу як домівки. 
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Тому можна запропонувати батькам серію спостережень у    
природі і спеціальних занять типу: прислухатись до голосів птахів, 
помилуватися фарбами заходу... І якщо подібне пропонувати дітям і батькам 
регулярно, то вони навчаться слухати музику лугів і полів, милуватися 
травами, комахами, птахами — одним словом, пильно вдивлятися в життя. 

Відчуття природи є основою екологічної і естетичної свідомості 
людини. Для цього дітей потрібно не тільки навчати, але і учити тому, як 
поводити себе в природі. 

Норми поведінки в природі повинні бути засвоєні кожною дитиною 
як табличка множення. 

 
 Можна запропонувати батькам разом з педагогами скласти 

правила поведінки в природі. 
    Наприклад: 
• Лікарські рослини — це загальна власність, це наше багатство, 

котре потрібно бережливо використовувати і  оберігати.  Збирати рослини  
потрібно грамотно, зі знанням справи. 

Не дозволяйте рвати дітям їх без потреби. 
• Комахи запилюють рослини, створюють красу на нашому лузі. їх 

ловля — браконьєрство. Без метеликів, коників-стрибунців, бабок, джмелів і 
бджіл наш луг — не луг. Не ловіть метеликів,   коників-стрибунців,  бабок, 
джмелів і бджіл. 

Важливо з раннього дитинства виховувати  у дітей  почуття  
непримиренності з фактами безвідповідальної поведінки людей, наприклад, 
непогашеному вогнищу, залишеному сміттю. їм доречно протиставити 
правильні практичні дії: прибирання сміття, розчищення джерел і т. д. 
Особливу увагу потрібно надавати викоріненню в деяких дітей прагнення 
мучити тварин, вбивати їх. З метою набуття досвіду поведінки в природному 
оточенні можна викоистати екологічні ситуації. 

 
Підсумовуючи разом з батьками потрібно зробити висновок: 

показником ефективності екологічної освіченості й вихованості є не тільки 
знання І поведінка дитини в природі, але й участь у покращенні природного 
оточення своєї місцевості. В цьому велика роль дорослого, який своїм 
ставленням до природи, своєю поведінкою здійснює сильний вплив на 
особистість дитини. 

 
Ефективною формою роботи з батьками є, наприклад, круглий стіл :  
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«Виховання доброти до природи» 
Розпочати можна з прослуховування магнітофонного запису 

розповідей дітей про своїх вихованців — тварин. Для батьків, діти яких 
виявляють жорстокість до тварин, мета бесіди — не зашкодить. Для батьків, 
діти яких виявляють байдужість, мета — зацікавити  

.  
Тому для кожної підгрупи батьків доречно організувати окрему 

бесіду. 
Запитання до батьків, чиї діти виявляють жорстокість у ставленні 

до тварин: 

1. Чи є у вас вдома птахи, риби, рослини? 
2. Як ставиться дитина до них у сім’ї, на вулиці? 
3. Чи виявляє співчуття, співпереживання? 
4. Як ви самі ставитесь до тварин? 
5. Які види спільної діяльності у спілкуванні з природою 

практикуються у вас вдома? 
 
Запитання до батьків, чиї діти байдужі до тварин: 

1. Чи є у вас вдома об'єкти природи? 
2. Чи виявляє дитина до них інтерес? 
3. Чи є бажання у дитини доглядати за ними? Чи виявляє вона 

самостійність у наданні допомоги? 
4. Чи замислювалися ви над тим, як привернути  увагу дитини,  

викликати інтерес до природи? Щоб ви запропонували для підтримки 
інтересу до природи? 

5. Як вважаєте, чи впливає ваша поведінка на формування 
ставлення дитини до природи? 

 

Поради батькам, чиї діти виявляють жорстокість у ставленні до 
природи: 

1. Прочитайте  книги  про  природу Біанки,   Пришвіна,   Чарушина,   
Паустовського... 

 
2. Запропонувати, якщо вдома немає об'єкта природи, завести його і 

разом доглядати. 
 
3. Надати разом з дитиною допомогу тваринам на вулиці. 
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Матеріали для сімейного читання 

«В. О. Сухомлинський дітям про природу» 

 

Дивний мисливець 

Живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть: дід - мисливець. Як тільки 
починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до 
лісу. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. 

Але що це за дивний мисливець такий! Ніколи не несе додому ні зайця, ні 
качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу приніс дід Максим 
зайченя маленьке. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід 
зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка 
зрослася, і дід відніс зайченя у поле. 

Чого ж це дід Максим такий невдаха? Пішли одного разу слідом за дідом, 
захотілося подивитись, як же він полює. Бачать: поклав дід рушницю, а сам 
ходить лісом та и розкладає під кущами сіно зайцям. 

Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець. 

Запитання: 

Куди ходить дід Максим? 
2. Кого приніс одного разу дід Максим? 
3. Що побачили хлопчики, коли пішли услід за дідом? 
4. Чи сподобалася тобі поведінка дивного мисливця? 

КАМІНЬ 

У лузі, під гіллястим дубом, багато років жила криниця. Вона давала людям 
воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. 

Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав: 

«А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в крини цю? Ото, 
мабуть, булькне дуже!» 
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 Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло дуже. Хлопчик засміявся, 
побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці й закрив джерело. 
Вода перестала наповнювати криницю. Криниця засохла. Засохла трава 
навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше 
місце. На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він полетів в інший луг. 
Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. 

Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те 
місце, де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб, співав соловейко, 
вабила прохолодна криниця. 

Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер 
здіймає хмари пилюки. 

«Де ж воно все поділося?» — подумав дідусь. 

Що зробив хлопчик? 
2. Якої шкоди завдав камінь? 
3. Про що думав дідусь? 

СОРОМНО ПЕРЕД СОЛОВЕЙКОМ 

Оля й Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху 
вони сіли на траві відпочити й пообідати. 

 Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко 
від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, 
Оля й Ліда боялись поворухнутись. 

 Соловейко перестав співати. 

 Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. 

 Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету й поклала в сумку. 

 — Навіщо ти забрала сміття? — запитала Оля. — Це ж у лісі... Ніхто не 
бачить... 

 — Соромно перед соловейком...— тихо відповіла Ліда. 

1.    Яка пригода сталася з дівчатками в лісі? 
2. Що зробила Оля із сміттям? Чому? 
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3. Що зробила Ліда? 
4. Як Ліда пояснила подрузі свій вчинок? 

Чого синичка плаче? 

У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко й Оля. 
Біля хати ріс високий гіллястий осокір. 

- Зробимо на осокорі гойдалку, - сказав раз Мишко. 

- Ой, добре буде гойдатися! – зраділа Оля. 

Поліз Мишко на осокір, прив’язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку 
Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. 

Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них 
синичка літає та й співає, співає. 

Мишко й каже: 

- І синичці весело, що ми гойдаємось. Як вона радісно співає. 

Глянула Оля на стовбур осокора й побачила дупло, а в дуплі – гніздечко 
синиччине, а в гніздечку – пташенята маленькі. 

- Синичка не радіє, а плаче, - сказала Оля. 

- Чого ж їй плакати? – здивувався Мишко. 

- Подумай, чого, - відповіла Оля. 

Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синиччине гніздо й 
думає: «Чого синичка плаче?» 
 
1. Що побачила Оля в дуплі осокора? 
2.Чого синичка плакала? 
3. Як ти вважаєш, діти далі кататимуться на гойдалці чи ні? Чому? 
                                  

Хлопчик та їжак 

Шестирічний Коля, схилившись, заглядав під широкий лопух. Я підійшов 
ближче. 
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-    Можна і мені подивитись? Коля приклав до губів палець: 

-    Цс-с-с! Тихо, він спить, - прошепотів. -Хто? 

Хлопчик мовчки показав на лопух. Я нахилився і побачив їжака. Він, 
згорнувшись у клубок, мабуть, спав. В колючій шубі йому нічого боятися. 

-    Молодець! - прошепотів я хлопчині. - Хай відпочиває. 

-    Може, він після роботи. Втомився. 

-    А коли прокинеться, ти його додому забереш? -спитав я. 

Хлопчик покрутив головою. 

-    Що йому в нас робити? А без діла пропаде, - як дорослий відповів мені. 

-    Ти любиш тварин? 

-    Люблю на них дивитися. Досі я ще ніколи не бачив живого їжака. Хай 
собі спить. 

І ми полишили їжакову схованку. 

 1.     Кого знайшов Миколка під лопухом? 
2. Як повівся хлопчик зі знахідкою? 
3. Чому Миколка не захотів брати їжака додому? 
4. Чи можна дикими тваринками бавитися, як іграшками? 

Дах над мурашником 

-    Мамочко, дай мені хутчіш парасольку, - ще з порога заквапився Дмитрик. 
- На дворі такий дощ! Просто злива. Він заважає їм працювати. 

-    Кому заважає працювати? Що там трапилося? -запитала мама. 

-    Скоріш же, мамочко, а то дощ їх позаливає! 

- Ну візьми, візьми там на вішалці, - дозволила мама, а сама подивилася у 
вікно, куди ж це пішов Дмитрик. 

З парасолькою у руці хлопчик швиденько перетнув подвір\'я і під парканом 
присів навпочіпки. Там був мурашник. Проте біля нього - жодної комахи. Всі 
поховалися від дощу у свій підземний палац. Хлопчик розкрив парасольку і 
поставив її на землі. 
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По парасольці забарабанив дощ. 

Невдовзі із мурашника одна за одною почали виповзати мурашки. Для них 
уже дощ перестав. Знайомими доріжками поповзли вони у своїх справах. 

Дмитрик міцно тримав над мурашником парасольку і спостерігав за рухом 
кожної мурашки. Йому здавалося, що він працює разом з ними. 
 
1. За чим прибіг Дмитрик додому? 
2. Для чого потрібна була Дмитрикові парасолька? 
3. Чи можна назвати Дмитрика дивним хлопчиком? Чому?

      

Бджілка 

Коли дітей вивели після сну на прогулянку, всі вони заспішили до басейну, 
який вилискував проти сонечка перед входом у дитсадок. Під вечір вода в 
басейні нагрілася, як чай, і вихователька дозволила побовтатись в ній, 
скільки кому заманеться. 

Володя взяв прутика, прив\'язав до нього нитку з папірцем на кінці - і вийшла 
чудова вудочка. Володя хотів закинути вудочку у воду і враз побачив 
бджілку. Бджілка безпорадно перебирала лапками. Крильця в неї намокли, і 
вона не змогла злетіти. 

Володя підставив їй прутика, але зморена бджілка не мала сили вибратися на 
нього. Тоді Володя взяв її просто на долоню. 

-    Що ти робиш! Вона ж ужалить! - загукали діти. Але бджілка була зовсім 
смирна. Почувши під лапками 

опору, вона розправила крильця. А коли вони підсохли, махнула ними і 
зникла в повітрі. 

Хлопчикові було радісно, що врятував бджілку. 

Наступного дня в дитячому садочку давали до чаю мед. 

«Певне, й моя бджілка його носила», - подумав Володя, і мед видався йому 
смачним, як ніколи. 
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1. Чому Василько врятував бджілку? 
2. Як він це зробив і чому? 
3. Якби тонула муха, сонечко або інша комаха, Василько рятував би її чи ні? 
А ти? 
4. Яку користь приносять бджоли? 

Соловей і жук 

У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню 
люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо й на 
маленьку дівчинку, що сиділа в саду й слухала його пісню. 

 А коло Соловейка літав великий рогатий Жук. Він літав і гудів. 

 Соловей припинив свою пісню та й каже: 

 — Перестань гудіти. Ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не 
потрібне. Та й краще, аби тебе, Жуче, зовсім не було. 

 Жук гідно відповів: 

 — Ні, Солов'ю, без мене, Жука, неможливий світ, як і без тебе, Солов'я. 

 — Ну й мудрець! — всміхнувся Соловей.— Виходить, що й ти потрібен 
людям? Ось запи¬таємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен лю¬дям, а хто ні. 

 Полетіли Соловей і Жук до дівчинки та й питають: 

 — Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі — Солов'я чи Жука? 

—   Хай собі будуть і Соловей, і Жук,— відповіла дівчинка. Тоді подумала 
й додала: — Як же можна без Жука? 
1. Чим пишався Соловейко? 
2. Що він сказав Жукові? 
3. Що відповів Жук? 
4. Як вирішила Дівчинка? 
 

Лісове озеро 

-    До нашого озерця підемо! - сказав Ігоркові тато. 

-    Так воно ж замерзло, - здивувався той. А татко вже лаштував рюкзак, 
лижі, дістав з комірчини льодоруб, з яким раніше на зимову риболовлю 
ходив. 
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-    Будемо рибу ловити! - зрадів хлопець. 

-    Цього разу рятувати, - загадково усміхнувся тато. 

І ось вони біля озерця. Хоч тут і затишно, однак мороз аж тріщить, озерце 
снігом замело, тільки на середині крига чиста-пречиста. Ігорьок побіг туди, 
заглянув крізь лід і страшенно здивувався: на нього звідусіль дивилися... 
риб'ячі очі. 

-    Чого вони тут? - чудував Ігор. 

А тато вже рубав лід. І коли зробив чималу ополонку, витер піт з чола. 

-    Кисню їм, синку, не вистачало... 

І великі, і малі рибки пливли до ополонки, навіть вистрибували з води. Один 
окунець на лід вискочив. Затіпався, застрибав, а назад ніяк не потрапить. 

Ігорьок обережно взяв його і вкинув до ополонки. 

-    Живи! - сказав 

1.    Куди зібралися батько з сином? 
2. Навіщо тато взяв із собою льодоруб? 
3. Для чого тато прорубав великі ополонки? 
4. Що сталося б з рибою, якби тато з Ігорем не зробили цих ополонок? 
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ПЛАН ЗАХОДІВ ДНЯ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
  

№ 
з/п Зміст 

Час 
проведе

ння 
Відповідальний 

1. Урочисте відкриття Дня відкритих дверей 8.30 Завідувач ДНЗ 
Капляр Л. М. 

2. Перегляд ранкової гімнастики «Весняна 
подорож» еколого-валеологічного спрямування 

8.30 Вихователь 
Шпак Н. М. 

3. 

Відкриті заняття: 
- Заняття з ознайомлення з природою для дітей 
молодшого дошкільного віку «Ми добрі друзі 
пташок»; 
- «Добра водиця у нашого джерела» (пошуково-
дослідницька робота); 
- «Весняні квіти» (мовленнєвий , логіко-
математичний розвиток, екологія) з 
використанням твору В. О. Сухомлинського 
«Конвалії в саду». 

9.20 

вихователь 
Репюк Н. В. 

 
вихователь 
Криль Л. В. 

 
вихователь 
Бойко О. М. 

 

4 Виставка дитячих робіт на тему׃ «Врятуємо світ 
сьогодні, щоб було чим милуватися завтра» 

10.00 Завідувач ДНЗ 
вихователі 

5. 
Консультація  «Цілющі сили природи» 
Фітовітальна «Травянні чаї здоро’вя»  
 

11.00 
сестра медична 

старша 
Лемешова Л. В. 

6. 
Методичний турнір Від екології природи до 
екології душі» 

11.30 Завідувач ДНЗ 
вихователі 

7 Майстер-клас «Друге життя пластика» 12.30 вихователь  
Бойко О. М. 

8 
Бесіда з представником служби МНС 
«Попередимо біду. Поводження на природі» 13.00 представник 

служби МНС 

9 
Акція “Нове життя парку” спільно із ЗОШ І-ІІІ 
ст. №6 13.30 

Педагоги ДНЗ №9 
та ЗОШ І-ІІІ ст. №6, 

батьки 

10 Практичні поради з ландшафтного дизайну 15.00 вихователь Кобель 
Л. М. 

11 
 Урочисте закриття. Нагородження найбільш 
активних батьків  15.30 педагоги ДНЗ №9 
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Засідання 5 

Травень 

1. Брей – ринг для педагогів дошкільного 
навчального закладу 

керівник творчої групи Бойко О. М.  
члени творчої групи 

 
2. Оцінка ефективності роботи творчої групи(анкетування); 

 
3. Плани на майбутнє(коло ідей) 

члени творчої групи 
 

4. Методичні рекомендації для педагогів з питання формування 
екологічної світогляду та культури дошкільників 

члени творчої групи 
 

 
 Домашнє завдання: 
 
Узагальнення та систематизація матеріалів роботи творчої групи  
у 2013-2014 н. р. 

керівник творчої групи Бойко О. М. 
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Брей –ринг  
 

          «Від екології природи до екології душі ” 
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Мета проведення: розширити знання та активізувати практичну 
діяльність педагогів з проблеми екологічного виховання дошкільнят; 
спонукати вихователів до спілкування, обміну досвідом і думками; розвивати 
вміння працювати групами, досягаючи спільного результату. 

 
На початку педагогічної ради ділимо педагогів на 4 команди. 
 
Ведуча  Жодні дівочі посиденьки не проходять без ворожіння, ось і 

ми сьогодні поворожимо. Але наша ромашка незвична - кожна пелюстка має 
свою назву. Ми будемо їх відривати і відповідати на запитання. (Відірвемо 
першу пелюстку) 

 
1.Це пелюстка " Відповідай-ко ".  
На ній запитання на які ви, шановні колеги, будете  відповідати. 

(вихователі передають мікрофон та кожний відповідає на запитання, за 
правильну відповідь отримують фішку).  

Бліц – турнір. 
1. Який тане сніг швидше, брудний або чистий і чому?  (Брудний, 

тому що сонце до темного припікає сильніше.) 
2. Чому у берези молоді листочки клейкі?  (Смолисті речовини 

захищають листя від морозу.) 
3. Хто в лісі город не садить, не доглядає, але копає та збирає урожай?  

(Кабан не садить, не сіє, а збирає урожай. Рилом, як плугом оре, п’ятаком 
винюхує, зубами дробить. Все для нього годиться: вершки і корінці, жуки і 
равлики, м'ясне і рибне.) 

4. Ялинка пошматована, як залізними граблями. Осика обідрана - 
немов монтер на "кішках" лазив. Ями в землі, ніби хто на п'ятах крутився. 
Хто такі мітки залишив?  (І задирки і ямки - все це мітки ведмедя. "Знайте 
всі: я тут живу". Інший ведмідь його знаки побачить і зрозуміє, що місце 
зайняте.) 

5. Чому не можна знищувати мухомори?  (Червоний мухомор служить 
ліками для лосів.) 

6. Для чого потрібна трава?  (Для краси, як корм для тварин, запашні 
речовини для приготування духів, очищує повітря.) 

7. Для чого птахам хвіст?  (За допомогою хвоста птах управляє 
польотом, як кермом.) 

8. Чому червень називають місяцем тиші?  (Птиці сидять на гніздах, 
висиджують пташенят.) 

9. У якого комахи вуха на ногах?  (У коника) . 
10. Скільки ніг у павука?  (Вісім). 
11. З чого мурахи будують свої домівки? (З хвойних голок, листя, 

шматочків кори, гілочок.) 
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12. Куди взимку пропадають комахи? (Ховаються під кору дерев, під 
сухе листя, забиваються в щілини будинків, заповзають під землю, впадають 
у сплячку.) 

13. Чому Червону книгу називають червоною, а не зеленої?  (червоний 
колір - сигнал небезпеки). 

14. Чи можна пінгвіна назвати птахом, а дельфіна - рибою? (Пінгвін - 
птах, дельфін -  ссавець) 

15. Чи є у комара зуби? (є і не мало, 22). 
16. У кого вуха на ногах?  (у коника). 
17. Хто п'є ногою?  (жаба). 
18. Хто плуг на голові носить? (лось, олень). 
19. Які птахи взимку виводять пташенят? (шишкар і зимородки). 
20.Чим скріплюють бджоли і оси свої соти ? (слиною). 
21. Чому білі ведмеді не можуть жити в лісі?  (тому що харчуються 

вони тільки рибою). 
22. Чим їжак на ведмедя схожий? (зимової сплячкою). 
23. Хто все життя проводить в русі? (акула). 
24. Скільки крил у жука? (2 пари). 
25.У кого язик довше тулуба? (у хамелеона). 
26. Що у жаби з язиком не так? (він прикріплений задом наперед). 
27. Навіщо кашляють риби? (очищають зябра від мулу). 
28. Коли на деревах з'являються бруньки? (восени). 
29. Які рослини  є довгожителями? ( лишайники - вони дуже повільно 

ростуть та є рекордсменами довголіття).  
 
2. Відриваємо наступну пелюстку. Вона називається «Читай-ко».  
Ця пелюстка дозволить перевірити ваші знання з  літератури. 
 (завдання для кожної команди). 
1. Перерахуйте письменників і поетів, що оспівували  природу, з 

якими знайомлять дітей в дошкільному закладі? 
2. Назвіть прислів'я та приказки про бережливе, дбайливе  

ставлення до природи. 
3. Пригадайте і назвіть народні прикмети. 
4. На основі чого виникла народна природнича символіка? 
     
3. Наступна пелюсточка «Пізнай-ко» - це практична робота. 
(для кожної команди) 
Завдання: 
1. Провести дослід. Властивості води ( ст. сад. група). 
2. Цільова прогулянка  у фруктовий сад (мол. сад. гр.). Написати 

структуру прогулянки. 
3. Спостереження за мурашками (сер. сад. гр.) – Написати 

структуру спостереження. 
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4. Висівання насіння чорнобривців (ст. сад. гр.) – Написати 
структуру заняття.  

4 Відриваємо пелюстку «Пограй-ко». 
Щось ми на наших посиденьках засиділися. Нумо, дівчата, виходьте і 

талант свій покажіть. Пропоную включити свою уяву та показати мімікою, 
ходою і звуками істоту, а інші команди мають впізнати :  

збентеженого кота; 
сумного пінгвіна; 
захопленого кролика; 
розгніване порося, 
мокру ворону. 
 
5 А ця пелюстка називається "Навчай-ко". 
Пропоную пригадати  свої знання  з екології та поділитися ними з 

колегами. 
Кожний педагог виберає пелюстку на якій є завдання. 
 Продовжіть речення: 
Екскурсія – це …  
заняття -це, дослід -це, праця в природі -це, праця в куточку природи -

це, чергування -це, цільова прогулянка -це, екологічні свята та розваги -це, 
виставки та експозиції -це, консультації  -це, читання екологічних казок -це, 
загадки-прислів’я-приказки-це, вірші -це, розглядання первоцвіту -це, 
спостереження за черепашкою -це, ТРВЗ    -це, проблемні ситуації -це, 
складання казок про природу -це, д/і та вправи -це, бесіди -це, розглядання 
ілюстрації -це, розглядання картини -це, «кодекс поведінки-це», 
«формування екологічних знань-це», «наука про місце проживання-це», 
«складова свідомості, пов’язана з відображенням процесів взаємодії-це», 
«діяльність, що передбачає пошукові дії дітей-це», «планомірне, 
цілеспрямоване- », «практичні,словесні, ігрові-це». 

 Наприклад: 1) Науковість, доступність, наочність, систематичність, 
послідовність – це  принципи на яких  формується екологічне виховання. 

2) Полий квіточку – це доручення, що виконують діти в куточку 
природи, починаючи з молодшої групи під наглядом вихователя. 

 
6 Пелюстка "Вірішай-ко".  
Ця пелюстка пропонує вам вирішити педагогічні ситуації. 
Ситуація 1. На лісовій галявині граються четверо дітей від 5до 7 років. 

Найменший кричить: "Давайте спіймаємо метелика і підпалимо йому крила!" 
Чоловік, що  проходив біля дітей і чув цей заклик, зупинив хлопчика та 
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запитав: "Навіщо вам підпалювати метелику крильця?".  Хлопчик помовчав і 
відповів: "Просто так". 

Запитання: Чим можна пояснити таку жорстокість дітей? Які, на ваш 
погляд, методи та прийоми виховання в дошкільників дбайливого ставлення 
до природи? 

 Ситуація 2.Іринка йшла додому з дитячого садочку через парк, 
засаджений кущами смородини, і голосно розповідала мамі, як вони всією 
групою їх поливали. Але мати була зайнята власними думками.  

- Чому ти мене не слухаєш? - запитала Іринка і висмикнула руку. 
- Це що за примхи?! - спалахнула мати і, зламавши молоду гілку 

смородини, вдарила нею дівчинку.  
- Мама, навіщо ти зламала гілку? 
Мама зло відповіла:  
- Кому потрібний твій клопіт. Без тебе вистачить захисників природи! 
Запитання: Які наслідки в душі дитини залишить вчинок матері? 
Ситуація 3. 
Діти з вихователем пішли на екскурсію в парк. Діти бавились, грались 

та раптом побачили на галявині багато весняних квітів. 
Оленка каже Степанкові: «Давай нарвемо великий букет та подаруємо 

його мамі». 
Запитання: 
Які дії вихователя? 
Ситуація 4. 
Катерина Василівна призначила чергових по куточку природи 

Оксанку та Тарасика. 
Після заняття вихователь звернула увагу, що у кожному піддоні вода. 
Запитання: 
- Яке зауваження зробила вихователь? 
- Як на вашу думку в чому помилка вихователя? 
 
7 Пелюстка «Дізнай-ко». (інформація) 
 
- Папір залишений в лісі розкладається протягом 5 років, 

поліетиленова пляшка більше 15 років, шина через 150 років. 
- Щоб з насіння конвалії зросла квітуча рослина необхідно не менше 

7-8 років. 
- Від появи  пагонів чорниці до утворення перших плодів проходить 

більше 10    років. 
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- Одне мурашине сімейство за рік знищує до 2 млн. комах, з яких 
більшість - шкідники лісу. 

- Астрономи вважають початком весни день весняного рівнодення - 21 
березня, коли ніч і день ділять добу навпіл. 

- Найпоширеніший овоч у світі - цибуля. Його залишки знаходили 
навіть у гробницях єгипетських фараонів. Єгиптяни вважали цибулю 
великими ласощами і їли її лише на свята. 

- Збільшення кількості сонячного світла та відкритих ділянок тіла 
сприяє інтенсивному виробленню в організмі серотоніну – «гормону щастя». 
Зелений колір, який оточує нас навесні заспокійливо впливає на нервову 
систему, тому зменшується кількість стресів. І, звичайно, різноманіття 
приємних запахів весною сприяє покращенню настрою. 

Ведуча 
Щоб екологічний стан планети був кращим, перш за все, треба почати 

з себе і дотримуватись законів охорони природи. Вони звучать так: 
1. Не можна жити на Землі і не брати, але брати треба 

раціонально. 
2. Все, що є на Землі, необхідно для її розвитку та розвитку 

людини. 
3. Людина - не володар природи; руйнуючи її, вона губить саму себе. 
4. Охороняючи природу, ми зберігаємо чисельність населення Землі. 
5. Охорона природи - частина боротьби за мир. Природа і війна 

несумісні. 
Ці п'ять законів природи були виведені і сформульовані в 1908 році 

лауреатом Нобелівської премії, німецьким вченим  Ерліхом.  
Ми багато говорили про екологію та екологічне  виховання. Ми маємо 

надію, що наші посиденьки залишаться у вашій душі надовго, а знання, які 
ви пригадали або придбали, допоможуть вам у роботі з дітьми.   

 
                             Адже рятуючи рідну природу, ти душу свою рятуєш         
                             в серцях вдячних нащадків безсмертя знаходиш.         
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Анкета 

для членів творчої групи щодо оцінювання її діяльності 

1. Ви оцінюєте роботу творчої групи як: 
- надзвичайно продуктивну; 
- досить корисну; 
- більш-менш ефективною; 
- малоефективну; 
- абсолютно неефективну; 
- _____________________________________________________________________________ 
2. Ваша оцінка визначається насамперед: 
- змістовністю занять (достатньою-недостатньою); 
- новизною одержаної інформації (високою-низькою); 
- формою організації засідань (вдалою - невдалою); 
- технологічним  забезпеченням (сучасним – застарілим); 
- можливістю реалізувати себе (присутня – відсутня); 
- _____________________________________________________________________________ 
3. Чи збагатилися Ви новими знаннями, уміннями, навичками: 
- так, суттєво; 
- так, просто нижче очікуваного; 
- нічого нового не одержувала; 
- _____________________________________________________________________________ 
4. Що сподобалося в роботі творчої групи найбільш і чому саме? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Що не сподобалося і чому? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6. Які моменти найбільше запам’яталися? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7. Які утруднення відчули? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
8. Які побажання Ви хотіли висловити для вдосконалення роботи творчої групи в 
майбутньому? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
9. Яку тематику Ви хотіли б запропонувати для роботи творчої групи наступного року? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
10. На Вашу думку. Ліпше організовувати роботу творчої групи на базі лише 
свого дошкільного навчального закладу чи декількох ? 
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Методичні рекомендації 

молодим спеціалістам закладу: 

 

«Як організувати роботу з екологічного  виховання 
дошкільників» 

 
 Мати достатній обсяг знань про світ природи . 

 Демонструвати позитивний приклад поведінки в екологічному довкіллі. 

 У процесі діяльності врахувати вікові можливості дітей. 

 Під час роботи головну увагу приділяти моральній та інтелектуальній 

спрямованості дітей. 

 Врахувати наявний досвід дошкільників. 

 Будувати роботу на основі системного підходу , використовуючи 

календарно-перспективне планування. 

 Чітко формувати і визначати програмові завдання. 

 Навчальний процес будувати на основі живого сприймання природнього 

довкілля. 

 Добираючи інформацію , враховувати психологічні стимули, які сприяють 

засвоєнню природничих знань. 

 Урізноманітнювати роботу активними формами та методами ознайомлення 

з природою. 

 Налагодити систематичне екологічне просвітництво батьків вихованців. 
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Рекомендації  

для вихователів дітей дошкільного віку                         
щодо здійснення екологічного виховання 

засобами виконання трудових завдань 
та завдань з охорони природи 

1. Перебуваючи з дітьми в парку, помилуйтеся його красою, погодуйте 

білочку горішками. Акцентуйте увагу дітей на тому, що вона жива і також 

хоче їсти. 

2. Разом з дітьми уважно огляньте кімнатні рослини, які є у вас в груповій 

кімнаті. Доручіть дітям самостійно дізнатися, які рослини більш 

вологолюбиві, а які - менш, полити їх. 

3. Виконайте разом з дітьми таку роботу: у дві склянки посадіть цибулини, 

але в одну налийте воду, а іншу залиште порожньою. Далі поспостерігайте за 

змінами. Висновок зробіть разом з дітьми. 

4. Пересадіть з городу кущ помідорів чи чорнобривців, а потім разом з 

дітьми спостерігайте, де довше буде рости рослина - на городі чи у квартирі? 

Чому? 

5. Восени, працюючи на присадибній ділянці, зверніть увагу дітей на стан 

рослинності. Чому зів'яли рослини на городі? Чому опало листя? Хай про все 

це розкажуть вам діти. 

6. Поспостерігайте разом з дітьми за мешканцями акваріуму і спитайте у 

дітей, чому на поверхню води піднімаються молюски, чи добре живеться 

рибкам в акваріумі. За необхідності частково замініть воду в акваріумі разом 

з дітьми. 

7. Перебуваючи з дітьми на природі, створюйте або використовуйте ситуації, 

коли дитині слід дотримуватися певних правил поведінки: не кричати й не 

лякати пташок, не ламати гілок, не руйнувати павутиння, не збивати гриби.. 
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Пам'ятка для вихователів 

Використання авторських казок природознавчого змісту 
у процесі екологічного виховання 

 
 Систематично і послідовно використовуйте казки під час 

спілкування з дітьми в різних видах діяльності з метою 
формування у них природничо-екологічної компетентності. 

 У процесі роботи з казкою використовуйте наочні методи -
спостереження за об'єктами та явищами природи, перегляд 
відеофільмів, мультимедійних презентацій, розглядання 
ілюстрацій тощо. 

 Застосовуючи казки, дотримуйтеся принципів системності і 
послідовності. Плануючи систему використання казок, 
доцільно дотримуватися такої послідовності: 
- короткі казки або уривки з казок про об'єкти живої 

природи. Мета використання — забезпечити позитивний 
емоційний відгук на сприймання цих об'єктів; 

- короткі казки про об'єкти живої і неживої природи, різні 
явища природи.  
Мета використання — закріплювати та розширювати 
знання дітей про певні об'єкти чи явища природи, 
розвивати пізнавальний інтерес до них; 

- казки, у змісті яких відображено потреби живого 
організму та взаємозв'язки між об'єктами природи.  
Мета використання — формувати уявлення про зв'язки і 
залежності, що існують у природі; 

- казки, у змісті яких відображено зв'язки й залежності у 
природі в багатоступеневій ієрархічній послідовності та 
єдності. 
 Мета використання — формувати уявлення про цілісність 
природи; 

- творча трансформація змісту знайомих казок та 
інтеграція їх у різні види діяльності під керівництвом 
вихователя.  

- Мета — формувати навички перетворювальної діяльності, 
емоційне ставлення до природи; 

- творча самостійна трансформація змісту знайомих казок 
дітьми.  
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Мета — розвивати креативність, формувати позитивне 
емоційно-ціннісне ставлення до природи. 

 Організовуючи взаємодію з батьками, домагайтеся єдності 
позицій педагогів і батьків стосовно використання казок у 
процесі екологічного виховання дітей. 

 Щоб забезпечити ефективне використання казки з метою 
формування природничо-екологічної компетентності 
дошкільників, завжди: 
- попередньо ознайомлюйтеся з текстом казки, аналізуйте 

зміст, визначайте її наукову природознавчу основу; 
- обов'язково визначайте відповідність змісту казки віку 

дітей і рівню їхніх знань про природу; 
- правильно і чітко формулюйте запитання до бесіди з 

дітьми за змістом твору, щоб, відповідаючи на них, діти 
краще розуміли зміст твору і міцніше засвоювали знання 
про природу; 

- розповідайте (читайте) казку виразно, емоційно, 
передаючи тембром голосу та інтонацією характерні 
особливості та переживання героїв; 

- використовуйте інформацію, одержану з казки, у 
подальших спостереженнях, образотворчій діяльності, 
спілкуванні; 

- творчо вибирайте методи роботи з казкою, застосовуйте 
інноваційні технології. 
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Висновок 

Робота в творчій групі дала нам можливість зрозуміти, що досвід не 

можна передати, якщо свідомістю того, хто його хоче запозичити, не володіє 

ідея, що стала натхненням для творчості. Жодними адміністративними 

вказівками не змусити педагога передавати свою майстерність іншому. Це 

можливо лише за умови, якщо одна людина приваблює до себе іншу своїм 

горінням, розумом, ерудицією, багатством інтелектуального життя. Мета 

єдина – мусить сіяти в дитячі души зерна доброти, поваги і бережного 

відношення до всього живого в природі. Сьогодні діти – майбутнє нашої 

держави. Від їхньої екологічної освіченості, переконаності залежить, якими 

будуть наша Держава і Земля через декілька десятиліть. Саме тому 

екологічне виховання дітей має бути глибоко продуманим, систематичним та 

цілеспрямованим.  
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