
Назва: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна 

Курс: V 

Семестр: І 

Лекції: 10 год 

Практичні заняття: 20 год 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік  

Мета курсу:  формування у майбутніх викладачів, науковців, керівників 

дошкільної освіти професійної компетентності через орієнтацію на втілення 

принципу дитиноцентризму в освіті, націленість на забезпечення життєдіяльності 

як важливої складової повноцінного розвитку особистості людини, починаючи  з 

перших років життя. Формування «внутрішньої» пізнавальної мотивації 

навчальної діяльності магістрів, стимулювати їх пізнавальну активність, 

виховувати бажання до самоосвіти. 

Завдання курсу: 

професійні знання магістрантів про актуальні проблеми 

дошкільної педагогіки в Україні та сучасними тенденціями її розвитку; 

у магістрантів вміння аналізувати специфіку сучасного 

дитинства  в сукупності проявів суб’єктності та самобутності кожної окремої 

дитини; 

-

виховного процесу дошкільних навчальних закладів відповідно до сучасних 

вимог дошкільної освіти України. 

 

2. Опис курсу: 

КРЕДИТ 1. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Тема 1. Особливості формування професійно-педагогічної 

комунікативної компетентності майбутнього педагога у контексті 

розвитку навчально-дослідницьких умінь дітей дошкільного віку 

Нинішні розвідки науковців спрямовані на дослідження умов формування 

професійно значущих якостей майбутнього педагога, а саме: формування його 

комунікативної компетенції, професійної свідомості, професійної мобільності, 

розвитку професійно-педагогічної комунікації як засобу сформованості 

педагогічних умінь до здійснення майбутньої професійної діяльності. 

Ідея формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності 

майбутнього педагога в системі вищої освіти ще не отримала осмислення свого 

актуального стану та не набула втілення у будь-якій самоосвітній моделі.  

Професійно-педагогічна комунікація розгортається у процесі спільної 



 комунікативної діяльності вчителя та учня або в позаурочні години. Через таку 

співпрацю кожен із учасників засвоює загальнолюдський досвід, суспільні, 

педагогічні, комунікативні, моральні та інші цінності. 

Можемо зробити висновок, що одним із найважливіших завдань 

залишається формування глибокої осмисленої активної комунікативної позиції 

майбутнього фахівця. Така позиція дасть змогу цілеспрямовано та активно 

діяти у розвиткові навчально-дослідницьких умінь учнів початкової школи. 

 

Тема 2. Підвищення фахової майстерності педагога в напрямку 

організації навчально-дослідницької діяльності дошкільників  
Аналізуючи те, як швидко в сучасному світі оновлюються наукова 

інформація, змінюються технології, приходимо до висновку, що навчити 

людину на все життя неможливо, а мета її навчання, перш за все, має полягати 

тому, щоб вона вміла навчатися самостійно. Звісно ефективно реалізувати 

поставлене завдання можна шляхом запровадження методик і технологій 

навчання, основа яких базується на активній ролі дитини, максимальній 

пізнавальній активності та доцільній пізнавальній самостійності. 

З огляду на зазначене та з урахуванням сучасної концепції розвитку 

педагогічної освіти модернізація методичної підготовки вчителя здійснюється 

як шляхом розробки науковими працівниками методичних в рекомендацій з 

ефективними порадами щодо впровадження компетентнісного підходу в освіті, 

вибору методів, організаційних форм, засобів навчання 

 

КРЕДИТ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

Тема 1. Сформованість пізнавальної самостійності як необхідна 

умова  ефективної навчально-дослідницької діяльності дитини  

Спрямованість інтересів, ставлення до праці, до самої себе й інших 

 

людей, здатність особистості без сторонньої допомоги мислити, діяти, 

орієнтуватися в певній ситуації, ставити мету та розв’язувати (досягати) її 

характеризується такою провідною особистісною якістю, як самостійність. 

 

На практиці вияв самостійності сприймають у різних контекстах: 

- бажання виконати завдання без сторонньої допомоги; 

- вміння цілеспрямовано долати труднощі в процесі діяльності; 

- здатність виявляти ініціативу, здійснювати креативний підхід до 

вирішення проблеми чи задачі; 

- наявність прагнення діяти автономно, ізольовано від інших учнів; 

- здатність до відстоювання особистої точки зору; 

- вміння здійснювати самооцінні судження щодо власного 

інтелектуального чи матеріального продукту тощо. 

Педагоги трактують самостійність дитини по-різному. Одні вбачають 

самостійних навчально-дослідницьких діях виконання вихованцем завдання без 

сторонньої допомоги, інші – цілеспрямоване долання труднощів, породжених 



складністю завдання або недостатньою сформованістю психічних утворень, а 

саме: знань, умінь і навичок 

 

Тема 2. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності в 

закладах освіти 

Одне з актуальних завдань сучасної школи пошук оптимальних шляхів 

зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання 

до творчості, виховання школяра як життєво й соціальне компетентної 

особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні 

рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і 

творчого застосування здобутих знань. 

Основа таких якостей закладається в загальноосвітній школі. Підготовка 

молоді до творчої праці неможлива без впровадження в навчальний процес 

сучасної школи навчально-дослідницької праці як важливого засобу 

формування в учнів стійкого інтересу й готовності до творчої діяльності. 

В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти говориться: 

«Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний 

європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку 

національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі 

модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, 

переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що 

визначає поступальний рух суспільства». 

Сьогодні дошкільний навчальний заклад повинен стати таким суспільним 

освітнім та виховним середовищем, яке забезпечить гармонійний розвиток 

дитини, сприятиме збереженню її здоров’я, успішній соціалізації, 

максимальному розвитку потенціалу кожної особистості. 

Ми маємо не тільки збагачувати знання вихованців необхідною якісною 

інформацією, а й допомагати їм реалізувати свій природний потенціал, 

створювати умови для активної самореалізації дошкільника у різних видах 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Тому надзвичайно актуальною є концепція інноваційного освітнього 

проекту «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-

дослідницьких умінь», адже включення в освітнє середовище ДНЗ навчально-

дослідницької діяльності є ефективним засобом для отримання дитиною 

системи нових знань та переведенню способів та результатів навчально-

дослідницьких дій у власний досвід. 

 

КРЕДИТ 3. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ, 

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

Тема 1. Професійна компетентність як властивість особистості: 

сутність, процес формування 

В основному компетентісного підходу (як нової освітньої парадигми) не 

можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти 

вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал 



моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та 

навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом 

досягнення освітніх цілей та завдань. 

Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його 

творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до 

гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості 

особистості. 

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має 

вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та 

підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня. 

Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної 

діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя, 

зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. 

Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних 

напрямків реформування освіти. Головні нормативно-правові документи 

Міністерства освіти і науки України свідчать: 

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно 

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру». (Закон України «Про освіту») 

«Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». 

(Національна доктрина розвитку освіти) 
 

3. Завдання курсу: актуалізація та систематизація знань студентів про 

особливості організації освітнього процесу ДНЗ, організації навчально-

виховної роботи в дошкільному закладі;   
- надання студентам знань про нормативно-правову базу щодо організації 

та планування освітнього процесу в ДНЗ;   
- підготовка до практичного здійснення організації освітнього процесу в 

ДНЗ;  

- формування компетентного педагога, здатного орієнтуватися  

в особливостях різних методичних підходів та інновацій щодо планування та   
організації освітнього процесу ДНЗ та застосовувати їх у професійній 
діяльності.  
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: особливості планування та організації освітнього процесу ДНЗ форми 

роботи з дітьми, щодо організації пошуково-дослідної роботи, особливості 

організації пошуково-дослідної роботи; практику роботи щодо організації 

освітнього процесу ДНЗ.  
вміти: планувати та організовувати пошуково-дослідної роботу ДНЗ 

відповідно до чинних нормативно-правових документів; організовувати 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ, вміти 

впроваджувати передовий педагогiчний досвiд в практику ДНЗ, 

використовуючи доцільні форми, методи та засоби. 

3. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри  

дошкільної освіти Соколовська О.С.  

Форми і методи навчання: Лекційні заняття з використанням 

традиційних методів, лекційна форма,  інтерактивні методи, групова дискусія, 

евристична бесіда, мозковий штурм. Дебати, ділова гра, круглий стіл. 

4. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

40% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 60% балів 

студенти набирають на іспиті. 

5. Мова викладання: українська 


