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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 



Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

суспільства питання екологічного виховання набуває особливої гостроти, 

оскільки екологічні проблеми носять глобальний характер.  

Сучасна ситуація, яка характеризується гострими суперечностями у 

взаємодії суспільства і природи. У вирішенні проблеми охорони природи 

вирішального значення має її педагогічний аспект, який передбачає 

виховання у дітей високої культури спілкування з природою, 

відповідальності за збереження її об’єктів. Спілкування з природою є 

невичерпним джерелом моральних почуттів, естетичної насолоди. 

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти до кінця дошкільного 

віку у дитини має бути сформований природодоцільний світогляд, в основі 

якого – усвідомлення дитиною себе як частки природи, відчуття 

відповідальності за те, що відбувається навколо неї та внаслідок її дій у 

довкіллі. 

Мета дослідження – полягає у розробці методики формування 

початкових екологічних уявлень у дітей 5-6-го років життяна матеріалі 

тваринного світу. 

У процесі дослідження вирішувались основні завдання : 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження. 

1. З’ясувати стан формування початкових екологічних уявлень у дітей 

5-6-го років життя   

2. Розробити методику формування початкових екологічних уявлень у 

дітей 5-6-го років життя на матеріалі тваринного світу. 

Об’єкт дослідження – формування початкових екологічних уявлень 

дітей середнього та старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження –процес формування початкових уявлень у 

дітей до природи середнього та старшого віку у закладі дошкільної освіти.  

Усвідомлене бережне і турботливе ставлення у дошкільників до 

природи формується при наявності у них початкових екологічних уявлень 



про цілісність природи. Утворення останніх відбувається в процесі 

навчання дітей умінню установлювати послідовний ланцюг залежностей 

між різноманітними об’єктами природи. Дітям дошкільного віку легше 

установлювати такі залежності між життям тварин і іншими об'єктами 

природи через ланцюг харчування. 

Ефективність формування бережного і турботливого ставлення до 

тварин досягається шляхом поєднання знань про природу і практичну 

діяльність пов’язану з піклуванням про її об’єкти. 

У процесі дослідження було поставлене завдання: визначити 

ефективні методи і прийоми формування уявлень про тварин. 

Основним методом дослідження був педагогічний експеримент, який 

включав три етапи : констатувальний, формувальний, контрольний. 

На констатувальному етапі проводилось експериментальне вивчення 

особливостей уявлень дітей про тварин. Для вирішення завдань 

констатувального етапу використовувалися індивідуальні бесіди з дітьми про 

життя тварин з використанням ілюстративного матеріалу. 

Аналіз констатувального експерименту засвідчив що: 

- уявлення дітей про середовище мешкання тварин у більшості дітей 

невизначені чи зовсім помилкові; низький рівень знань про спосіб 

харчування тварин; несформований пізнавальний інтерес до життя тварин; 

Таким чином, низький рівень розуміння дітьми необхідності 

задоволення життєво важливих потреб живої істоти відбився на їх 

ставленні до тварин. 

Для проведення дослідної роботи нами була розроблена методика 

формувального експерименту. Ми використовували такі методи та форми 

роботи: екскурсії, спостереження, читання художньої літератури, бесіди, 

робота в куточку природи та на ділянці, ведення календаря природи.  

Статистична обробка експериментальних даних дозволила виділити 

рівні сформованості бережного і турботливого ставлення до тварин у дітей 

5-6 років, визначити ефективність методичних прийомів, які ми 



використовували в роботі. 

Експериментальна робота засвідчила, що при цілеспрямованому 

навчанні діти здатні засвоїти зв’язки і залежності між явищами неживої 

природи і життям тварин, також здатні зрозуміти і більш складні зв’язки 

між життям тварин та  іншими живими істотами, які знаходяться в одному 

природному оточенні. Сформовані у дітей початкові екологічні уявлення є 

регулятором їх поведінки в природному середовищі. 

Завдяки набутим відомостям про цікаві особливості поведінки тварин 

помітно підвищився інтерес дітей до тварин і до всієї природи в цілому. 

Порівняльний аналіз даних контрольної і експериментальної груп 

переконливо свідчать про перевагу експериментальної методики 

ознайомлення дошкільників з тваринами над традиційною. 

 

 


