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Валентина ІВАНОВА, Світлана ІВАНОВА, Олександр НЕПША 

(Мелітополь, Україна) 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
 

Педагогічні умови ‒ основний компонент педагогічної системи; вони повинні відображати 
сукупність можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища; для них 
характерна зміна і розвиток з плином часу [1].  

Однією з педагогічних умов формування у дошкільнят знань про оточуючий світ є 
проведення екскурсій в природу. Екскурсія в природу ‒ пізнавальна групова поїздка, походи з 
дітьми в парк, ліс, поле, на берег річки, спрямована на ознайомлення дітей з природою їх 
місцевості, спостереження за змінами погодних умов, а також рослин, тварин, птахів, комах. 
Фундамент конкретних уявлень про рідної природи закладається в процесі екскурсій. Діти 
знайомляться, з природою через звук, запах, форму в розвитку і зміні з усім багатством її фарб. 
За допомогою зору, слуху, дотику, нюху починається пізнання природного оточення. 
Дошкільнята отримують можливість безпосередньо знайомитися з властивостями і якостями 
предметів, явищ шляхом спостережень, в ході виконання завдань ігрового або практичного 
характеру на екскурсіях. На основі сенсорного розвитку здійснюється формування естетичних 
почуттів, виникають розумові процеси, працює уява. Екскурсії повинні проводитися 
систематично для більш успішної пізнавальної діяльності дитини принаймні один раз в сезон. 
Це дозволяє спостерігати і вивчати різні об’єкти і явища природи [2, 8].  

Система екскурсій дозволяє сформувати взаємодію з природою усвідомлене і дбайливе 
ставлення до об’єктів живої і неживої природи на основі безпосереднього контакту з живими 
об’єктами і різними формами. Щоб показати стан природи у всіх її різновидах, необхідно 
організувати екскурсії на різних об’єктах навколишнього середовища ‒ лука, ліс, ставок, вулиця. 
Чагарники, трав’янисті рослини і численні дерева у всьому своєму різноманітті дають 
можливість показати дітям адаптацію рослин до умов життя. Діти спостерігають за ними в різні 
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пори року. Для розвитку пізнавального інтересу проводяться такі екскурсії, вони сприяють 
глибокому засвоєнню знань про природу, поступове ускладнення знань створює сприятливі 
умови [2]. Діти на екскурсіях в лісі знайомляться з різноманіттям дерев, такими як ялина, осика, 
горобина і т.ін. Дошкільнята вчаться берегти природу не травмувати дерева не зривати листя, 
заготовляють ягоди для зимуючих птахів. Екскурсії на луку дають можливість дітям побачити 
різноманітність трав і комах, вчаться не м’яти і не рвати траву. Екскурсії на водойму вчать дітей 
не засмічувати природу. Свідоме і дбайливе ставлення до об’єктів живої і неживої природи 
дозволяє формувати природні екскурсії завдяки контакту з живими і неживими об’єктами 
природи. Під час екскурсій в природу дітям потрібно говорити про елементарні природоохоронні 
заходи, разом можна розвішувати годівниці для птахів, стежити за тим щоб у них був корм. На 
кожній екскурсії діти, повинні класифікувати знання про об’єкти природи або явище [3, 4].  

Природознавча екскурсія планується з певним змістом, засвоєння якого є обов’язковим для 
всіх дітей. Одне і те ж завдання планується до тих пір ‒ поки знання не будуть засвоєні всіма 
дітьми. Такі теми як «явище природи» розкривають екскурсії в природу, можна проводити 
спостереження в певні пори року розповідаючи дошкільнятам про ознаки осені, весни, літа і 
зими місцем екскурсії може бути ліс, парк, поле на цих екскурсіях можна розглядати одне й теж 
дерево впродовж року, можна навесні говорити про первоцвіти, можна говорити на тему що 
росте в лісі в той чи інший час року говорити про життєвий цикл тварин так само говоримо про 
зимовий період сніг, лід навесні і восени про грози, про вітер як звірі зиму зустрічають, говорити 
і спостерігати природні та погодні явища град, сніг, туман, гроза, веселка, дощ, ураган, повінь, 
снігопад і т.ін. На екскурсії за темою «Птахи наших лісів» необхідно розповісти про перелітних 
птахів, зимуючих птахів; розповісти про їх особливості, забарвлення, розміри, місця проживання, 
які видають звуки. На природі з групою дошкільнят говоримо на тему «дерева рідного краю» про 
їх особливості скільки років живуть дерева, розміри, забарвлення. Планування екскурсій на тему 
«Водойми», «Тварини рідного краю», «Рослини» здійснюється з урахуванням місцевих умов і 
сезонних змін. Знайомство дітей з яскравими і цікавими об’єктами рослинного і тваринного світу, 
сезонними явищами, характерними для даної місцевості забезпечує педагог [3]. 

Етапи проведення природознавчої екскурсії: 
1. Підготовчий (організаційний) етап включає в себе визначення мети, дати і місця 

проведення екскурсії, розробку маршруту, інформування батьків і дітей, продумування і 
написання концепції проведення екскурсії, підготовка спорядження при необхідності, 
оформлення необхідних документів для виходу за межі установи. 

2. Основний етап охоплює колективне спостереження за природою, розповідь, 
використання в екскурсії дидактичних ігор, проведення вікторин на запропоновану тему, 
спільний збір природного матеріалу. 

3. Заключний етап ‒ включає в себе підведення підсумків екскурсії, діти старшого 
дошкільного віку за допомогою творчих завдань можуть висловити своє ставлення до природи, 
тварин або рослин побачених під час екскурсії [5, 6]. 

Екологічне виховання є важливою складовою гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, 
яке в повному обсязі проводиться під час екскурсій в природу своєї місцевості. З цією метою 
вирішенню поставлених завдань екологічного спрямування приділяти якомога більше уваги і, 
діяти злагоджено. Екологічне виховання необхідно дитині дошкільного віку для того, щоб 
своєчасно сформувати позитивну особисту думку і навчити любити навколишню живу природу. 
Екологічне виховання допомагає дітям отримати базові знання про явища, які відбуваються в 
живій і неживій природі [7, 9]. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ  
 
Сучасні вимоги до сфери освіти обумовлені зростанням науково-технічного потенціалу, 

неможливого без уміння генерувати, оцінювати і реалізовувати інноваційні ідеї; виникненням 
нових знань і спеціальностей, ведучих до зміни гендерного співвідношення в суспільно 
необхідній структурі трудових ресурсів, зсуву пріоритетів, показників престижності; 
міждисциплінарним характером нових напрямів освітній, науковій і трудовій діяльності. У зв’язку 
з цим ми можемо говорити не лише про назрілу необхідність, але і про реальну можливість 
введення гендерної проблематики у вузівську освіту, оскільки гендерні дослідження співзвучні 
актуальному завданню інтеграції гуманітарного знання.  

Враховуючи зміни в останні десятиліття стосовно гуманізації сімейного, професійного та 
громадського життя, появу чисельних гендерних студій, гендерних теорій тощо, можна 
констатувати активне просування й утвердження гендерного підходу в освітній галузі. 

Проблема гендера в педагогічній науці досить нова, хоча деякі аспекти знаходились у колі 
інтересів багатьох науковців, а саме: опанування основ гендерної компетентності, гендерних 
особливостей змісту роботи з дітьми дошкільного віку (С. Марутян, Н. Плисенко, Т. Репіна, 
Л. Таранікова, С. Шаповалова), набуття ознак теоретичної і практичної готовності до гендерного 
виховання й освіти нової генерації підростаючого покоління (Л. Булатова, В. Кравець, 
Л. Штильова). 


