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1. Опис навчальної дисципліни

Предмет: інтегрована методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 

основами природничо-математичних наук.

Найменування показників Характеристика дисципліни за формами 
навчання

денна заочна
Вид дисципліни обов’язкова

Мова викладання, навчання та 
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/ годин 6/180

Курс ІІ ІІ

Семестр 3 4 3 4

Кількість змістових модулів з 
розподілом:

6

Обсяг кредитів 3 3 3 3
Обсяг годин, в тому числі: 120 60
Аудиторні 56 28 12 12
Модульний контроль 8 2 8 2
Семестровий контроль - - - -
Самостійна робота 56 - 70 70
Форма семестрового контролю екзамен екзамен

Мета навчальної дисципліни -  формування у студентів уявлень про 

особливості сприйняття дітьми цілісності оточуючого світу, розвиток умінь 

інтегрувати доступну наукову інформацію природничо-математичного змісту 

в продуктивні види діяльності дітей, доцільно застосовувати форми 

організації освітнього процесу, в процесі навчання враховувати інтереси та 

потреби кожної дитини.

2. Завдання навчальної дисципліни:

•  розвиток здатності до забезпечення активної позиції дітей у процесі 

пізнання нових знань у галузі природничо-математичних наук через 

ідентифікацію та формулювання теми/проблеми (створення ситуації, коли
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діти вчаться самостійно, докладаючи власних зусиль у розв’язанні обраного 

завдання);

•  формування конструктивних методичних умінь у плануванні 

освітнього процесу в групах дітей раннього та дошкільного віку на основі 

інтегративного підходу у визначенні завдань та змісту різних видів 

діяльності;

•  розвиток умінь творчо використовувати зміст освітніх програм для 

формування достовірних наукових природничо-математичних уявлень дітей 

конкретної вікової групи з урахуванням їхніх інтересів та потреб. (ЗК-3 та 

ФК-2)

3. Результати навчання за дисципліною:

•  знати особливості побудови цілісного освітнього процесу в групах 

раннього та дошкільного віку, визначати місце природничо-математичних 

уявлень у його структурі;

•  самостійно визначати форми освітньої діяльності з дітьми вікових 

груп у формуванні природничо-математичних уявлень;

•  розробляти плани та конспекти природничо-математичного змісту з 

урахуванням вікових особливостей та індивідуальних відмінностей дітей;

•  аналізувати та створювати розвивальне середовище в групах дітей 

раннього та дошкільного віку для вирішення завдань природничо- 

математичного розвитку;

•  приймати рішення у визначенні завдань взаємодії з батьками 

вихованців у формуванні природничо-математичних уявлень як основи 

дитячого світогляду.
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4. Структура навчальної дисципліни
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Назва теоретичних розділів Кількість годин
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Змістовий модуль ІІІ
Методи природничо-математичного розвитку дітей дошкільного-віку

Тема 1. Класифікація методів 
природничо-математичного 
розвитку.

2

Тема 2. М етоди безпосереднього 
ознайом лення з природою

2

Тема 3. М етоди опосередкованого 
ознайом лення з природою

2

Тема 4. П ерцептивні методи 
формування природничо- 
матем атичних уявлень

2 2

Тема 5. Н аочні та  практично- 
ігрові методи Ф ЕМ У

2 2 2

Разом  за  зм істовий модуль III 10 2 4 4
Змістовий модуль IV

Методика природничо-математичного розвитку в різних вікових групах
Тема 1. Ранній вік -  сензетивний 

період для формування 
природничо-м атем атичних уявлень

2 2

Тема 2. Дослідж ення 
особливостей сенсорного розвитку 
дітей дош кільного віку як основи 
природничо-м атем атичних уявлень

2 2 2

Тема 3. М оделю вання освітньої 
роботи з Ф П М У  в осінньо-зимовий 
період.

4 2

Тема 4. М оделю вання освітньої 
роботи з Ф П М У  у весняно-літній 
період.

4 4

Тема 5. П роектування освітньої 
роботи з Ф П М У  в осінньо-зимовий 
період.

4 4 2

Тема 6. П роектування освітньої 
роботи з Ф П М У  у весняно-літній 
період

4 2

Разом  за  зм істовий модуль IV 20 12 6 2 4
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Назва теоретичних розділів Кількість годин
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Змістовий модуль ІІІ
Методи природничо-математичного розвитку дітей дошкільного-віку

Тема 1. Класифікація методів 
природничо-математичного 
розвитку.

2 2

Разом  за  зм істовий модуль III 2 2
Змістовий модуль ІУ

Методика природничо-математичного розвитку в різних вікових групах
Тема 1. М оделю вання освітньої 

роботи з ФПМ У.
1 4

Тема 6. П роектування освітньої 
роботи з ФПМ У.

1 6

Разом  за  зм істовий модуль ІУ 2 12 6 4
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5. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

МЕТОДИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Лекція 1. (2 год.) Класифікація методів природничо-математичного 

розвитку дітей дошкільного віку.

Сучасні підходи до класифікації методів у дошкільній дидактиці 

(Г.Бєлєнька, Н.Гавриш, К. Крутій, М. Машовець, Н.Яришева). Застосування 

традиційних та інноваційних методів у формуванні природничо-математичної 

компетентності дітей дошкільного віку. Програми розвитку, виховання і 

навчання дітей дошкільного віку («Дитина», «Я у Світі», «Впевнений старт», 

«Стежинки у Всесвіт») у використанні методів природничо-математичного 

розвитку дітей дошкільного віку.

Ключові слова: безпосередні методи ознайомлення з природою, 

опосередковані методи ознайомлення з природою, перцептивні методи, 

наочні та практично-ігрові методи ознайомлення з елементарними логіко- 

математичними уявленнями.

Рекомендовані джерела:

Основна: 2, 3, 4, 5, 7

Додаткова: 5, 6,7, 8

Інформаційні ресурси: 2, 3, 4

Семінар 1. (2год.) Природничо-математичний розвиток

дошкільників: сучасний погляд.

Завдання: Під час підготовки до заняття студентами необхідно:

- опрацювати літературу з даної проблеми;

- проаналізувати ускладнення програмових завдань щодо організації 

роботи з ФЕМУ (у формі таблиці);
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План заняття

І.Теоретична частина

1. Базовий компонент дошкільної освіти про природничо - 

математичний розвиток дітей дошкільного віку.

2. Зміст природничо-математичного розвитку в освітніх програмах 

(«Впевнений старт» (2017), «Дитина» (2016), «Дитина в дошкільні 

роки» (2016), «Світ дитинства» (2015), «Соняшник» (2014), «Українське 

дошкілля» (2017), «Я у Світі» (2014)

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 4, 7

Додаткова: 5

Інформаційні ресурси:2, 3, 4

Лекція 2. (2 год.) Методи безпосереднього ознайомлення з

природою. Спостереження - основний метод ознайомлення з природою.

Їх види і значення в роботі з дошкільниками. Організація і проведення 

різних видів спостереження у групах раннього та дошкільного віку. Ігри з 

природними матеріалами. Праця в природі. Прогулянки в природу -  

милування природою. Досліди та експериментування.

Ключові слова: спостереження, короткотривалі, довготривалі 

спостереження, куточок природи, ігри з піском, ігри з водою, милування 

природою, нескладні досліди, експериментування, дослідження.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3

Додаткова:4, 5,6

Лекція 3. (2 год.) Методи опосередкованого ознайомлення з 

природою.

Використання мультимедійних технологій для ознайомлення з
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природою далекого оточення. Література природничого спрямування, малі 

фольклорні жанри, казки про природу, розповіді вихователя. Мистецтво 

живопису про красу природи. Іграшки, дидактичні ігри, книжки. Моделі, 

схеми у пізнанні природи рідного краю. Створення колекцій. Віртуальні 

екскурсії. Міні-музеї.

Ключові слова: загадки, прислів’я, приказки, авторські та народні казки 

природничого змісту, оповідання, розповіді вихователя та дітей про природу, 

сторітеллінг, едьютейнмент.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 4

Додаткова: 7, 8, 9, 10

Лекція 4. (2год.) Перцептивні методи формування природничо- 

математичних уявлень у дітей раннього та дошкільного віку.

Формування перцептивних дій (перцепція -  сприймання) з метою 

удосконалення умінь порівняння, зіставлення, класифікації, узагальнення. 

Дидактичний та природний матеріал для виконання перцептивних дій. 

Ускладнення завдань в групах раннього та дошкільного віку за змістом 

діючих програм розвитку, виховання та навчання дітей.

Ключові слова: обстеження предметів, дидактичні та природні 

матеріали, перцептивні дії, порівняння, зіставлення, спільне, подібне, 

відмінне, однакове, характеристика предметів та матеріалів.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3

Додаткова: 7, 8, 9, 10

Інформаційні ресурси: 4

Семінар 2. (2год.) Перцептивні методи формування природничо- 

математичних уявлень у дітей раннього та дошкільного віку.

Завдання: Під час підготовки до заняття студентами необхідно:
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- опрацювати літературу з даної проблеми;

- виготовити наочність або підготувати електронну презентацію 

для представлення питання на семінарському занятті.

План заняття

І. Теоретична частина.

1. Метод вправ.

2. Карти розумових дій або інтелектуальні карти.

3. Концептуальні карти в роботі з дітьми дошкільного віку.

4. Моделювання як засіб логіко-математичного розвитку.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 7, 8

Інформаційні ресурси: 3,4

Лекція 5. (2 год.) Наочні та практично-ігрові методи формування 

логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Вимоги до підбору та використання дидактичного наочного матеріалу у 

групах раннього та дошкільного віку. Самостійне виготовлення дидактичного 

матеріалу. Моделі, графи, схеми, картинки, ілюстрації логіко -математичного 

змісту. Дидактичні іграшки. Дидактичні ігри та вправи природничо- 

математичного змісту, їх види та особливості використання.

Ключові слова: палички Кюізенера, фігури Воскобовича, танграм, 

сортер, башточки, моделі статичні, моделі діючі, блоки Дьєнеша, набори 

Фрьобеля, рожева башта Монтессорі.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Інформаційні ресурси: 1,2
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Семінар 3. (2 год.) Наочні та практично-ігрові методи формування 

логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Завдання: Під час підготовки до заняття студентами необхідно:

- опрацювати літературу з даної проблеми;

- виготовити наочність до дидактичної гри та дидактичної вправи 

природничого змісту (вікова група на вибір студента), написати програмовий 

зміст щодо його використання та представити на семінарському занятті.

План заняття

І.Теоретична частина

1. Пригадати з курсу педагогіки класифікацію дидактичних ігор, вимоги 

та структуру.

2. Дидактична гра як засіб логіко-математичного розвитку (аналіз 

розвивальних можливостей за компонентами) .

3. Дидактична вправа як засіб логіко-математичного розвитку.

4. Особливості проведення дидактичних ігор і вправ з математики з 

дітьми різних вікових груп (доповідь за проаналізованою літературою, 

висловлення власної думки, аналіз видеофрагменту).

5. Роль вихователя в керівництві дидактичною грою (дискусія, щодо 

проблемних питань: Чи можуть бути дидактичні ігри самостійними? Що 

таке опосередковане навчання?).

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 8, 11, 12, 13

Інформаційні ресурси: 3,4

Практичне заняття 1. (2 год.) Наочні та практично-ігрові методи 

формування логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

МЕТОДИКА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ В 

ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лекція 1. (2 год.) Ранній вік -  сенсетивний період для природничо- 

математичного розвитку.

Обгрунтування провідної потреби в любові й повазі, спілкуванні з 

дорослими та однолітками у дітей раннього віку. Зв’язок провідної діяльності 

та провідної функції вікового періоду з перспективами природничо - 

математичного розвитку. Освітні завдання та зміст педагогічної роботи з 

дітьми раннього віку у формуванні природничо-математичних уявлень.

Ключові слова: обстеження, емоційний відгук, сенсорні враження, 

сенсорні еталони.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 6, 7, 8, 9, 13

Інформаційні ресурси: 3,4

Семінар 1. (2 год.) Ранній вік -  сенсетивний період для природничо- 

математичного розвитку.

Завдання: Під час підготовки до заняття студентами необхідно:

- опрацювати літературу з даної проблеми;

- виготовити наочність до дидактичної гри та дидактичної вправи 

природничого змісту (вікова група на вибір студента), написати програмовий 

зміст щодо його використання та представити на семінарському занятті.

План заняття

1. Теоретична частина

2. Особливості ознайомлення дітей раннього віку з природою.

3. Проведення природничих ігор-занять з дітьми раннього віку.

4. Сприймання і відтворення множин дітьми раннього віку.
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5. Формування уявлень про величину у дітей раннього віку.

6. Особливості сприймання форми предметів та геометричних фігур 

дітьми раннього віку.

7. Сприймання простору дітьми раннього віку.

Методика формування просторових уявлень у дітей раннього віку.

ІІ. Практична частина 

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7 

Додаткова: 7, 8, 9, 10 

Інформаційні ресурси: 3, 4

Лекція 2. (2 год.) Дослідження особливостей сенсорного розвитку 

дітей раннього та дошкільного віку.

Компетентності вихователя в організації та змісті сенсорного розвитку 

за напрямами: організація розвивального середовища, планування освітньої 

діяльності, проектування педагогічної діяльності на основі досягнутих 

результатів, консультативна допомога батькам, обмін досвідом з колегами, 

захист інтересів дітей. Засоби сенсорного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку. Показники сенсорного розвитку дітей раннього віку 

(дослідження Т.Гурковської, програма «Зернятко»). Показники сенсорного 

розвитку дітей дошкільного віку (Л.Артемова, О.Брежнєва, Л.Зайцева та ін.)

Ключові слова: сенсорний розвиток, сенсорний еталон, сенсорне 

виховання, дидактичні ігри, дидактичні вправи, розвивальне середовище, ІКТ 

в дошкільній освіті.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 8, 15 

Інформаційні ресурси: 3, 4
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Семінар 2. (2 год.) Дослідження особливостей сенсорного розвитку 

дітей раннього та дошкільного віку.

Завдання: Під час підготовки до заняття студентами необхідно:

- опрацювати літературу з даної проблеми;

- проаналізувати програми розвитку дітей дошкільного віку 

(програми «Зернятко», «Дитина», «Впевнений старт» та ін.. )

- виготовити наочність або підготувати електронну презентацію 

для представлення питання на семінарському занятті;

- проаналізувати діагностики розумового розвитку дітей

дошкільного віку.

План заняття

І. Теоретична частина

1. Компетентності вихователя в організації та змісті сенсорного розвитку

за напрямами.

2. Засоби сенсорного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

3. Показники сенсорного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

ІІ. Перевірка та підсумки виконання завдання студентами.

Лекція 3. (4 год.) Моделювання освітньої роботи щодо природничо- 

математичного розвитку дітей дошкільного віку в осінньо-зимовий 

період.

Моделі та моделювання в освітньому процесі ЗДО. Види моделей, що 

використовуються в роботі з дітьми. Методичні підходи до моделювання 

природничо-математичних ситуацій в щоденному та перспективному 

плануванні. Дослідження Г.Бєлєнької, Н.Горопахи, М.Машовець, 

О.Фунтікової щодо використання моделей у формуванні природничо - 

математичних уявлень дітей дошкільного віку. Принцип сезонності у 

використанні моделей у роботі з дітьми.

Ключові слова: модель, моделювання, моделювання в природі, моделі в 

елементарній математиці, інтелектуальні дії, логічне та творче мислення,
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уява, фантазія, графічні моделі, просторові моделі, діючі моделі - прилади, 

рухомі іграшки, екосистеми, абстрактні моделі.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 5, 6, 7, 11, 12

Інформаційні ресурси: 3, 4

Лекція 4. (4 год.) Моделювання освітньої роботи щодо природничо- 

математичного розвитку дітей дошкільного віку у весняно-літній період.

Визначення завдань, змісту, форм організації роботи з дітьми раннього

віку.

Визначення завдань, змісту, форм організації роботи з дітьми 

молодшого дошкільного віку. Визначення завдань змісту для створення 

моделей у різних формах організації роботи з дітьми старшого дошкільного 

віку.

Ключові слова: модель, види моделей:іконічні, графічні, просторові, 

статичні, діючі, абстрактні.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 6, 7, 8, 9, 11, 12

Інформаційні ресурси: 3, 4

Практичне заняття 1. (2 год.) Моделювання в освітньому процесі в 

різних вікових групах у весняно-літній період.

Лекція 5. (4 год.) Проектування освітньої роботи щодо природничо- 

математичного розвитку дітей дошкільного віку в осінньо-зимовий 

період.

Сутність проектування в закладах дошкільної освіти. Особливості 

проектування освітнього простору щодо природничо -математичного розвитку
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дітей дошкільного віку: озеленення майданчика, екологічна стежина, куточок 

природи в групі, сад, город, ягідник, куточок дидактичних ігор, наукова 

лабораторія тощо. Види проектів у роботі з дітьми молодшого та старшого 

дошкільного віку в осінньо-зимовий період.

Ключові слова: короткотривалі, нетривалі, довготривалі проекти, 

структура проекту, логіко-математичні уявлення, математичні дії та 

математичні операції у проектній діяльності в осінньо-зимовий період.

Рекомендовані джерела:

Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 5, 6, 9, 10, 14, 15

Інформаційні ресурси: 2, 3

Практичне заняття 3. (2 год.) Проектування освітньої роботи щодо 

природничо-математичного розвитку.

Практичне заняття 4. (2 год.). Розробка та презентація природничо- 

математичних проектів для дітей молодшого дошкільного віку в 

осінньо-зимовий період.

Лекція 6. (4 год.) Проектування освітньої роботи щодо природничо- 

математичного розвитку дітей у весняно-літній період.

Проектування до календарних свят -  літературно-художній 

короткотривалий проект «Зустріч пташок», тощо. Методичне конструювання 

проектної роботи з урахуванням змісту програм за віковими групами. 

Взаємодія з батьками в реалізації різних видів проектів. Підготовка до 

реалізації проектів в оздоровчий період: для дітей молодшого дошкільного 

віку; для дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: тематика проектів, взаємодія з батьками, розробка та 

презентація результатів проекту.

Рекомендовані джерела:
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Основна: 1, 2, 3, 7

Додаткова: 8, 9, 10, 14, 15

Інформаційні ресурси: 1, 2, 4

Практичне заняття 5. (2 год.) Розробка та презентація природничо- 

математичних проектів для дітей старшого дошкільного віку в осінньо - 

зимовий період.

Практичне заняття 6. (2 год.) Розробка та презентація природничо- 

математичних проектів для дітей молодшого дошкільного віку у 

весняно-літній період.

Практичне заняття 7. (2 год.) Розробка та презентація природничо- 

математичних проектів для дітей старшого дошкільного віку у весняно - 

літній період.
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6. Контроль навчальних досягнень.

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студента

Вид діяльності студентів
М акс
имал
ьна
к-сть
балів
за
один
ицю

М одульЗ Модуль^
Кількіс
ні
одиниц
ь

М акси
мальна
кількіс
ть
балів

Кількіс
ні
одиниц
ь

М аксим 
альна 
кількіст 
ь балів

Відвідування лекцій 1 5 5 10 10
Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3
Відвідування практичних занять 1 1 1 6 6
Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30
Робота на практичному занятті 10 1 10 6 60
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист)

10 1 10

Виконання завдань для самостійної 
роботи

5 4 20 3 15

Виконання модульної роботи 25 25 25 25 25

Разом — 83 — 169
Максимальна кількість балів: 252 балів
Розрахунок коефіцієнта: 2,52
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.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Змістовий модуль ІІІ.
Методи природничо-математичного розвитку дітей дошкільного
віку - 20 год.
1. Розробити інтелектуальну карту методів природничо- 

математичного розвитку дітей дошкільного віку -  4 год. Максимамьна 
кількість балів -  5 балів.

2. Занотувати основні положення сучасних інтегрованих методик 
К.Крутій. Н.Гавриш, І.Кіндрат, що використовуються в ЗДО -  4 год. 
Максимальна кількість балів -  5 балів.

3. Підібрати 5-7 видів дидактичних ігор природничо-математичного 
характеру для дітей раннього та дошкільного віку за віковими групами -  8 
год. Максимальна кількість балів -  5 балів.

4. Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати 
для формування уявлень про сенсорні еталони у дітей раннього та 
дошкільного віку -  4 год. Максимальна кількість балів -  5 балів.

Змістовий модуль IV.
Методика природничо-математичного розвитку в різних вікових 

групах -  20 год.

1. Розвиток пізнавальних здібностей на основі сенсорних, 
інтелектуальних, творчих здібностей -  концептуальне положення STREAM- 
освіти. Критерії відбору змісту STREAM-освіти дошкільників -  8 год. 
Інформаційна довідка. Максимальна кількість балів -  5 балів.

2. Дослідження інтегрованих практик в освітньому процесі ЗДО -  
гра, як самостійна діяльність дітей і спільно організовані з дорослим 
культурні практики -  продуктивна, пізнавально-пошукова, комунікативна, 
читання дітям художньої літератури -  8 год. - максимальна кількість -  5 
балів.

3. Розробити модель освітнього процесу в ЗДО, обгрунтувавши 
єдність трьох блоків: спеціально організоване навчання у формі занять, 
спільна партнерська діяльність дорослого з дітьми, вільна самостійна 
діяльність самих дітей -  4 год. Максимальна кількість балів - 5 балів.
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульний контроль проводиться у вигляді тестування за темами 

змістових модулів.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Семестровий екзамен проводиться у комбінованій формі -  комп’ютерне 

тестування (15 тестів, максимально -  15 балів) та презентація практичної 
розробки з використанням матеріалів портфоліо (1 -25 балів).

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.
До прикладу, тестові завдання:
1. Одна правильна відповідь. Блоки Дьєнеша містять геометричні 

фігури:
а) круги, трикутники, квадрати, прямокутники;
б) круги, овали, ромби, квадрати;
в) овали, ромби, квадрати, прямокутники;
г) круги, овали, квадрати, прямокутники.
2. Кілька правильних відповідей. У куточку природи представлено:
а) кімнатні рослини;
б) кущі;
в) тварини;
г) риби.
До прикладу, завдання практичного спрямування:
1. Сплануйте та представте модель квітника на майданчику старшої 

групи з неперервним аспектом цвітіння з квітня по жовтень.

6.6. Шкала відповідності оцінок.

Оцінка Кількість балів
Відмінно 100-90

Дуже добре 82-89
Добре 75-81

Задовільно 69-74
Достатньо 60-68

Незадовільно 0-59
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7. Навчально-методична карта дисципліни
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8. Рекомендовані джерела
Основна (базова):

1. Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу: методичний посібник для 

вихователів дітей дошкільного віку / Г.В. Бєлєнька. -  К.: Сім кольорів, 2014. -  

56 с.

2. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. 

кер. проекту В.О.Огнев’юк; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. 

Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред.:Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; 

Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. -  Київ. ун-т ім. 

Б.Грінченка, 2016.-304с.

3. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 

до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; наук. ред. 

Г.В.Бєлєнька; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна та ін. -  К.: 

Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. -  352с.

4. Дошкільнятам про світ природи: Діти п’ятого року життя 

(середній дошкільний вік): навч.-метод. посіб. / Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна. -  

К.: Генеза, 2016. -  98с. (Настільна книжка вихователя). КВК 978-966-11
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