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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

 

1.1. Адреса: вул.Нікольська, 24,м.Миколаїв, 54030 

тел. (0512) 37-89-53 

e-mail: fakultetdoshkilnoyi@i.ua 

Інформація про склад керівних органів факультету: 

 

Декан факультету: 

Степанова Тетяна Михайлівна – докторпедагогічних наук, професор 

тел. (0342) 37-89-53 

 

Заступник декана: 

Курчатова Анжеліка Віталіївна – доктор філософії в галузі освіти,доцент 

 

mailto:akultetdoshkilnoyi@i.ua


1.2. ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
 
 
  

1. Трифонова Олена Сергіївна – завідувачкафедри, доктор педагогічних наук, 
професор  

2. СтепановаТетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор 

3. Кардаш Ірина Миколаївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент  
4. Курчатова Анжеліка Віталіївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

5. Лісовська Тетяна Адамівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

6. Соколовська Олександра Семенівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

7. Тесленко Світлана Олегівна – викладач 

 

 

2. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

 
 

Шиф
р Спеціальність  Освітньо-   Форма 

Ліцензійни
й  Термін 

  кваліфікаційний   навчання обсяг  навчання 

    рівень        

012 дошкільна освіта  бакалавр  денна 90  4р 

012 дошкільна освіта  бакалавр  заочна 90  4р 

012 дошкільна освіта  магістр  денна 80  1р 4 м 

012 дошкільна освіта  магістр  заочна 80  1р 4 м 



3. ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ Й ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Рівень оснащеності навчального процесу технічними засобами навчання 

відповідає в повній мірі сучасним вимогам у підготовці фахівців. Для розміщення 

кафедр та їх науково-педагогічного персоналу факультет дошкільної та початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

використовує приміщення власного фонду.  

На сьогодні матеріально-технічна база факультету дошкільної та початкової 

освіти дає можливість забезпечити виконання викладацьким і навчально-

допоміжним персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити 

необхідний рівень проведення лекційних і практичних, індивідуальних занять у 

навчальних аудиторіях.  

Студенти МНУ імені В.О. Сухомлинського мають можливість оздоровитись у 

спортивно-оздоровчому таборі «Моряна», розташованому на березі Чорного моря, 

у якому можуть відпочивати близько 70 студентів, викладачів та співробітників.  

Матеріально-технічне забезпечення факультету дошкільної та початкової 

освіти за станом на 2018 повністю відповідає потребам навчального процесу: 15 

навчальних аудиторій, 2 комп’ютерних класи. Аудиторії для занять студентів 

обладнані сучасними справними меблями, навчальними приладами, музичними 

інструментами тощо. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів і викладачів є 

бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. Усі студенти та викладачі 

мають доступ до Інтернету та електронної бібліотеки університету. 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа 

Найменування обладнання, устаткування, їх 

кількість 

Аудиторія № 126; 

127,5 м2 

Мультимедійний проектор acer 3DReadyDLPTexasin 

STRUMENTS (1 од.) 

Кабінет  

№ 01.401;  

 38,2/ 19,1 м2 

Мультимедійний проектор SONY-SUGAUPL-ES4  

(1 од.) 

наочність (таблиці, схеми, навчально-методична 

література) 

Кабінет  

№ 01.413; 

53,5 м2 

Магнітна дошка. мультимедійна система (екран 

проектор, ноутбук) 

Кабінет  Ноутбук, навчально-методична література, 



№ 01. 414;  

54,7 м2 

Мультимедійний проектор SONY-SUGAUPL-ES4  

(1 од.) 

Кабінет  

№ 01.113;  

73 м2 

Комп’ютери (samtron -9; mag – 9; LG – 2;nutech -1; 

snusun-8) 

 

Кабінет  

№ 01.408 

55,7 кв. м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.412 

12,2 м2 

Магнітна дошка, наочність (таблиці, схеми), навчально-

методична література 

Кабінет  

№ 01.414 

54,7 м2 

Фортепіано, аудіо система, навчально-методична 

література 

Кабінет  

№ 01.416 

33,4 м2 

Ноутбук, навчально-методична література, 

наочність (таблиці, схеми)  

Кабінет  

№ 01.418 

56,4 м2 

 

Магнітна дошка, наочність (таблиці, схеми), навчально-

методична література 

Кабінет  

№ 01.420 

55.5 м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.422 

37,1 м2 

Наочність, аудіо система, навчально-методична 

література 

Кабінет  

№ 01.424 

71,5 м2 (разом з 

факультетом 

іноземноїфілології) 

Наочність (таблиці, схеми), ноутбук 

Кабінет  

№01.405 

35,1 м2 

Ноутбук, навчально-методична література, 

наочність (таблиці, схеми) 

Кабінет  

№ 01.411 

54,1 м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.413 
Магнітна дошка. мультимедійна система (екран 

проектор, ноутбук) 



53,5 м2 

Кабінет  

№ 01.415 

17,3 м2 

Мультимедійна система (екран проектор, ноутбук), 

наочність (таблиці, схеми) 

Кабінет  

№ 01.417 

52,1 м2 

Магнітна дошка. мультимедійна система (екран 

проектор, ноутбук) 

Кабінет  

№ 01.419 

55 м2 

 

Ноутбук, наочність (таблиці, схеми) 

 

 

  



4. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Назва: ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДІТЕЙ  

1. Ідентифікація 

Шифр: ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: І семестр – 0,6 год. 

Вільного вибору факультету 

Курс: 5 

Семестр:  І 

Лекції: 4 

Практичні заняття: 6 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: екзамен 

    2. Мета курсу: оволодіти сучасними методами організації художньо-

мовленнєвої діяльності дітей на різних етапах дошкільного дитинства. 

3. Опис курсу. 

 Кредит 1. Теоретичні засади організації художньо-мовленнєвої 

діяльності у закладах дошкільної освіти. 

  Тема 1.  Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність і структура художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

  Тема 2.  Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

Кредит 2. Загальнометодичні засади організації художньо-

мовленнєвої діяльності у закладах дошкільної освіти. 

     Тема 1. Становлення і розвиток методики організації художньо-

мовленнєвої діяльності 

     Тема 2. Оцінно-етичні судження у структурі художньо-мовленнєвої 

діяльності дошкільника. 

Кредит 3. Методично-професійні засади організації художньо-

мовленнєвої діяльності у закладах дошкільної освіти. 

    Тема 1. Форми та методи організації художньо-мовленнєвої 

діяльності 

    Тема 2. Методика проведення бесід на морально-етичні теми 

    Тема 3. Сутність і зміст мовленнєвотворчої діяльності в закладах 

дошкільної освіти. 

    Тема 4. Взаємодія сім ї  та закладу дошкільної освіти з художньо-

мовленнєвої діяльності дітей 

Завдання курсу. 



У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

структуру, засади художньо-мовленнєвої діяльності, її зміст у різних 

вікових групах;   

особливості художньо-естетичного сприймання  художніх творів 

дітьми різного віку;  

сучасні педагогічні технології організації та управління художньо-

мовленнєвою діяльністю. 

вміти: 

розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів художньо-мовленнєвої компетенцій у дітей 

дошкільного віку; 

створювати сприятливу комунікативну атмосферу, розвивальне 

художньо-мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології 

організації та управління художньо-мовленнєвою діяльністю в закладі 

дошкільної освіти; 

здійснювати керівництво художньо-мовленнєвою діяльністю дітей у 

різних формах її організації; 

аналізувати й оцінювати художньо-мовленнєву діяльність дітей 

дошкільного віку; 

створювати творчі проекти з організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей у ЗДО із залученням батьків. 

4. Статус у навчальному плані. 

Курс за вибором із циклу професійних компетентностей 

5. Лектор: доктор педагогічних наук, професор Трифонова О.С. 

6. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних 

методик, робота в мікрогрупах, самостійна робота. 

7. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: українська 

 



 

 

 

 

 

 

 

Назва: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

ОСОБИСТОСТІ  

ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА 

2. Ідентифікація 

Шифр: ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2,2 год. 

За вибором студента 

Курс: 1 

Семестр: І- 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік 

 2. Мета курсу: збагатити знання студентів щодо теоретико-методичних 

і професійно-методичних засад методики формування мовленнєвої 

особистості дітей дошкільного віку. 

9. Опис курсу. 

   Кредит 1.  

   Тема 1. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Мовна особистість у науковому вимірі. Структура і види мовної 

особистості. Типологія мовних особистостей. Типи мовленнєвої 

поведінки.  

Тема 2. МОВЛЕННЄВА ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ 

ЛІНГВОДИДАКТИКИ 

Характеристика поняття «мовленнєва особистість». Сучасні 

дослідження мовленнєвої особистості дошкільників (А.М.Богуш, 

Л.О.Калмикова, О.С.Трифонова). Теорії засвоєння мови. Передумови 

формування мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку. Структура 

мовленнєвої особистості випускника дошкільного навчального закладу. 

Тема 3. ТЕКСТ І ДИСКУРС В АСПЕКТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Поняття «текст» і «дискурс», їх відмінності . «Прецедентний текст», 

його характеристика. Типологія текстів у різних мовленнєвих жанрах. 



Персональний дискурс дошкільника (діалогічний і монологічний 

дискурси). Повсякденний тип мовленнєвої культури дошкільника. 

Кредит 2. 

Тема 4. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

ОСОБИСТОСТІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Мовна свідомість – підґрунтя мовленнєвої особистості дитини. 

Мовна картина світу в лінгводидактичному просторі Мовленнєва 

активність як чинник ефективного формування мовленнєвої особистості 

дошкільника. Вплив розвивального мовленнєвого середовища на 

формування мовленнєвої особистості дитини 

Тема 5. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНО-

МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

Сутність понять «компетентність» і «компетенція». Мовна / 

мовленнєва компетенція у лінгводидактичному вимірі. Комунікативна 

компетенція, її характеристика.  

Кредит 3.  

Тема 6. ЗМІСТ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЧИННИХ 

ПРОГРАМАХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.  

Аналіз чинних програм дошкільних навчальних закладів (Базовий 

компонент дошкільної освіти, Дитина, Дитина в дошкільні роки, 

Впевнений старт, Українське дошкілля, Я у світі, Мовленнєвий компонент 

дошкільної освіти). Завдання з формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку в різних вікових групах. 

Тема 7. РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 

МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Критерії і показники  сформованості мовленнєвої особистості дітей 

старшого дошкільного віку, компетенції. Характеристика рівнів 

мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (інтуїтивний, 

нормативний, репродуктивний, початковий). Діагностувальні методики 

виявлення рівнів сформованості мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку.  

Кредит 4.  

Тема 8. ПРИНЦИПИ І ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Принципи (загальнодидактичні, загально методичні й спеціальні). 

Педагогічні умови формування мовленнєвої особистості дітей 



дошкільного віку. Поняття «інтеракція», «оцінно-контрольне 

середовище», «ситуації успіху». 

Тема 9. ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 Методи, прийоми, форми і засоби формування мовленнєвої 

особистості дитини-дошкільника.  

 

10. Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості 

дітей дошкільного віку; 

  типи мовленнєвої поведінки, структуру й види мовної особистості,  

чинники і закономірності формування мовленнєвої особистості дітей 

дошкільного віку; 

фразеологізми, образні вирази, малі жанри фольклору. 

вміти: 

- розробляти конспекти занять, зображувальні й мовленнєві етюди, 

різноманітні ігри й комунікативні ситуації з формування мовленнєвої 

особистості дитини-дошкільника; 

- розробляти тексти різних мовних жанрів; 

- володіти національно маркованими мовними одиницями, доречно 

використовувати тексти українського фольклору, фразеологізми, образні 

вислови у комунікативній і художньо-мовленнєвій діяльності дітей 

дошкільного віку; 

- продуктивно співпрацювати з різними партнерами (колеги – батьки 

– діти дошкільного віку), виконувати різні ролі та функції у колективі 

щодо організації комунікативної, навчально-мовленнєвої й художньо-

мовленнєвої діяльності. 

11. Статус у навчальному плані. 

Курс за вибором із циклу професійних компетентностей 

12. Лектор: доктор педагогічних наук, професор Трифонова О.С. 

13. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних 

методик, робота в мікрогрупах, самостійна робота. 

14. 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.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

15. Мова викладання: українська 

 

Назва: ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА 

 

3. Ідентифікація 

Шифр: ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Модулів:1 

Змістовних модулів:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2,8 год. 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 6 

Практичні заняття: 6 

Самостійна робота: 108 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: розкрити теоретико-методичні аспекти організації 

занять з розвитку рідного мовлення в дошкільному навчальному закладі; 

сформувати у студентів уміння і навички ефективного поєднання на 

практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками 

розвитку рідного мовлення в дошкільників. 

16. Опис курсу. 

Кредит 1. Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників. 

Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики.  

Тема 1. Мовлення як об'єкт вивчення в контексті дитячого розвитку. 

Тема 2. Теоретичні засади розвитку мовлення. Закономірності 

мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. 

Тема 3. Огляд сучасних програм з організації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками. 

Тема 4. Історичні етапи становлення педагогічних систем мовленнєвого 

розвитку. 

Кредит 2. Теорії і технології розвитку мовлення дітей раннього й 

дошкільного віку в навчально-мовленнєвій  діяльності. 

Тема 1. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього віку. 

Тема 2. Виховання звукової культури мовлення в ранньому та 

дошкільному віці. 

Тема 3. Теорія і технологія розвитку словника дітей. 



Тема 4. Теорія і технологія формування граматичного правильного 

мовлення. 

Тема 5. Теорія і технології розвитку зв'язного мовлення дошкільників. 

Методика розвитку діалогічного мовлення дітей. 

Кредит 3. Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в 

закладі дошкільної освіти.  

Тема 1. Організаційно-методична робота в закладі дошкільної освіти 

з мовленнєвого розвитку дошкільників. 

 Тема 2. Теорія та технологія підготовки дітей до грамоти та читання. 

Тема 3. Наступність роботи закладу дошкільної освіти та Нової 

української школи з питань розвитку мовлення дітей. 

Кредит 4. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в 

закладі дошкільної освіти 

Тема 1. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія. 

Сутність і структура художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

Тема 2. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в закладі 

дошкільної освіти 

Тема 3. Методика організації та керівництва образотворчо-мовленнєвою 

діяльністю дітей 

Тема 4. Організація театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої 

діяльності дітей 

17. Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

теоретико-методичні засади розвитку рідного мовлення 

дошкільників, історію становлення та розвитку дошкільної 

лінгводидактики, актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики;  

завдання з розділу «Мовлення дітей» в чинних програмах навчання і 

виховання дітей дошкільного віку; 

 технології й методику розвитку мовлення в дітей раннього й 

дошкільного віку. 

вміти: 

виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, культури 

мовленнєвого спілкування; 

розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої 

компетенцій у дітей дошкільного віку; 



створювати сприятливу комунікативну атмосферу, розвивальне 

мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід мовленнєвої 

взаємодії з дорослими й однолітками; 

розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології 

організації та управління навчально-мовленнєвою й художньо-

мовленнєвою діяльністю в закладі дошкільної освіти; 

здійснювати керівництво мовленнєвою й художньо-мовленнєвою 

діяльністю дітей у різних формах її організації; 

аналізувати й оцінювати навчально-мовленнєву й художньо-

мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку; 

створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й художньо-

мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО із залученням батьків. 

18. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

19. Лектор: доктор педагогічних наук, професор Трифонова О.С. 

20. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних 

методик, робота в мікрогрупах, самостійна робота. 

21. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

22. Мова викладання: українська 

 

Назва: Теорія та методика формування елементарних математичних 

уявлень 

Шифр: 1.01.ННД.28 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:5 

Загальна кількість годин:150 год. 

Тижневих годин:І семестр – 2,2 год. 

Нормативна 

Курс: ІV 

Семестр: VIII 

Лекції: 24 

Практичні заняття: 36 

Самостійна робота: 90 

Вид контролю: екзамен 



     1. Мета курсу: сформувати професійну компетентність студентів з 

керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників. 

2. Опис курсу. 

Кредит 1. Теоретичні основи формування елементарних 

математичних уявлень і понять у дітей дошкільного віку 

Тема 1. Теоретичні основи курсу «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень в дітей 

дошкільного віку». Предмет і завдання курсу.  Актуальність курсу. 

Зв’язок методики з іншими науками. Завдання курсу: формування системи 

елементарних математичних уявлень та початкових математичних понять, 

формування математичного мислення і окремих логічних структур 

необхідних для оволодіння математикою в школі і загального розумового 

розвитку, формування початкових форм навчальної діяльності, розвиток 

словника дітей. 

Тема 2. Значення та завдання формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Значення навчання 

елементам математики в дошкільних навчальних закладах. Роль 

математичних знань у всебічному розвитку дошкільників. Становлення 

методики як науки. Сутність монографічного методу, його 

характеристика. Особливості обчислювального методу, його 

характеристика. Етапи розвитку методики 

Тема 3. Теоретичні основи формування елементарних 

математичних уявлень. Історія розвитку натурального числа. 

Усвідомлення дошкільниками кількісного складу групи предметів (за 

дослідженнями         Г.  Костюка, А.  Леушиної). Роль різних аналізаторів у 

формуванні уявлень про множину. Загальні дидактичні принципи в 

навчанні дітей елементарним математичним уявленням. 

Кредит 2. Дидактичні основи і організація роботи з 

формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку.  

Тема 1. Загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики. Основні вихідні положення. Принцип розвиваючого 

навчання. Принцип свідомості й активності. Принцип систематичності й 

послідовності. Принцип індивідуального підходу. Принцип наочності. 

Місце і значення наочного матеріалу у навчанні математики. 

Тема 2. Методи і прийоми навчання математики в дошкільному 

навчальному закладі. Класифікація методів. Характеристика словесних 

методів (розповідь вихователя, пояснення, бесіда, словесні дидактичні 

ігри); наочні (демонстрація об’єктів, картин, спостереження, розгляд 

картин, таблиць, моделей); практичні методи (вправи, дидактичні ігри, 

досліди). Методичні прийоми в навчанні вирішенню арифметичних задач 



та прикладів.  

Тема 3. Організація роботи з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Заняття – основна форма 

навчання дітей початкових математичних понять. Ігри з правилами – 

важливий засіб навчання дітей початкових математичних знань. 

Спостереження – форма організації з формування початкових 

математичних понять. Індивідуальна робота з формування початкових 

математичних понять у дітей дошкільного віку.  

Кредит 3. Методика навчання дітей дошкільного віку елементам 

математики в ЗДО. 

Тема 1. Розвиток в дітей первинних математичних знань про 

множину, число й лічбу. Розвиток уявлень про число, методика навчання 

лічбі в різних вікових групах. Навчання кількісної лічби. Особливості 

ознайомлення з обчислювальною діяльністю. Ознайомлення з цифрами, 

знаками. Склад числа з одиниць, двох менших чисел. Порядкова лічба. 

Натуральний ряд чисел, їх взаємозалежність. Особливості навчання дітей 

розв’язування задач та прикладів. Види арифметичних задач. Етапи в 

навчання розв’язування задач. Методичні прийоми в навчанні вирішенню 

арифметичних задач та прикладів. Проблема розвитку числових уявлень в 

дітей дошкільного віку. Пізнання дітьми відношень «багато» – «один», 

«багато» – «мало», «порівно». Встановлення взаємно-однозначної 

відповідності між елементами множин, формування уявлень про рівність, 

нерівність множин. Вплив просторово-якісних особливостей предметів на 

сприймання дітьми множин. Операції з множинами: об’єднання 

вилучення, групування. Способи порівняння множин. Методика 

проведення занять 

Тема 2. Формування в дітей уявлень про величину предметів 

та їх вимірювання. Поняття про величину. Особливості сприймання 

величини дітьми дошкільного віку. Завдання ознайомлення 

дошкільників з величиною предметів. Методи і прийоми формування 

уявлень про величину предметів в різних вікових групах. Особливості 

навчання дітей елементам навчальної діяльності. 

Тема 3. Формування в дітей-дошкільників уявлень про форму 

предметів. Методика формування уявлень про форму предметів та 

геометричні фігури в різних вікових групах. Поняття про форму 

предметів. Особливості сприймання форм предметів та геометричних 

фігур дітьми раннього та дошкільного віку. Завдання по ознайомленню 

дітей з формою предметів та геометричними фігурами. Методика 

ознайомлення дітей з формою предметів та геометричними фігурами в 

різних вікових групах. 

Тема 4. Формування просторових уявлень у дошкільників. 

Поняття про простір і просторові орієнтири. Особливості сприймання 

простору дітьми раннього та дошкільного віку. Завдання формування у 



дітей уявлень про простір. Методика формування просторових уявлень 

у дітей різних вікових груп. 

Тема 5. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про час. 

Час і його особливості. Завдання з навчання дітей орієнтування в часі та 

формування часових уявлень у дітей дошкільного віку. Методика 

формування часових уявлень у дітей дошкільного віку та орієнтування їх у 

часі. 

Кредит 4. Формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку. 

Тема 1. Розвиток лічильної діяльності у дітей дошкільного віку. 

Лічба з участю різних аналізаторів (зорового, слухового, 

тактильного, рухового). Відтворення множин  за названим числом. Вправи 

пов’язані з лічильною діяльністю, які є основним компонентом кожного 

заняття з математики. Методика поступового розвитку лічильної 

діяльності четвертого, п’ятого, шостого років життя. 

Тема 2. Методика ознайомлення дітей з арифметичними задачами та 

прикладами. 

Арифметична задача – найпростіша математична форма 

відображення реальних ситуацій, які водночас близькі й зрозумілі дітям і з 

якими вони щодня стикаються. Навчання обчислювальній діяльності 

(ознайомлення із структурою арифметичної задачі на основі задач-

драматизацій). Послідовність навчальної роботи щодо ознайомлення дітей 

з розв’язуванням арифметичних задач різних типів: знаходження суми й 

остачі; збільшення й зменшення числа на кілька одиниць, на різницеве 

порівняння чисел. 

Тема 3. Значення логіко-математичних ігор у формуванні 

математичної компетенції у дитина-дошкільника. 

Види ігор. Значення логіко-математичних ігор в розумовому 

розвитку дитини-дошкільника. Погляди сучасних учених на значення гри 

як засобу формування математичних здібностей дитини-дошкільника. 

Види інтелектуальних ігор та їхня характеристика. 

Кредит 5. Організаційно-методична робота з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО. 

Тема 1. Планування та облік роботи з розвитку математичних 

уявлень в дітей у закладі дошкільної освіти. Аналіз заняття  з 

формування початкових математичних понять у дітей в ЗДО. Вивчення 

засвоєння початкових математичних знань і вмінь у дітей різних вікових 

груп ЗДО. Показники засвоєння знань. 

Тема 2. Наступність в роботі ЗДО і школи та взаємодія з сім'єю. 

Вимоги сучасної початкової школи до математичної підготовки дітей у 

ДНЗ. Наступність у змісті і методах навчання математики.  Форми 

організації наступності в роботі школи та ДНЗ. Показники готовності 

дітей до навчання математики у 1-му класі. Причини неуспішності учнів 1-



го класу. Типові помилки і причини, які їх породжують.  

Тема 3. Значення спільної роботи ЗДО і сім’ї з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей. Форми роботи ДНЗ із 

сім’єю з питань математичного розвитку дітей. Зміст занять і бесід батьків 

з дітьми. 

3. Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 становлення і розвиток теорії і методики формування 

елементарних математичних уявлень у дошкільників; 

 теоретичні основи керівництва логіко-математичним розвитком 

дітей; 

 вікові особливості розвитку мислення та його логічних операцій; 

 сучасні психолого-педагогічні дослідження в галузі логіко-

математичного розвитку дошкільників; 

 зміст роботи з формування основних логіко-математичних 

компетенцій у дітей різного віку в ДНЗ; 

 принципи організації логіко-математичного розвитку в ДНЗ; 

 ефективні методи, прийоми і форми організації роботи з логіко-

математичного розвитку дітей у ДНЗ. 

вміти: 

 використовувати теоретичні знання у вирішенні практичних 

питань навчання дошкільників математики; 

 застосовувати різні форми роботи з дітьми, звертаючи увагу на 

індивідуальний та диференційований підхід до логіко-математичного 

розвитку дошкільників; 

 використовувати народну математику та добирати матеріал, що 

сприятиме формуванню таких операцій, як аналіз, синтез, узагальнення, 

класифікація тощо. 

4. Статус у навчальному плані.  

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей. 

5. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лісовська Т.А. 

6. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик, 

індивідуальна робота,  самостійна та творча робота. 

7. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 



контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: українська 

 

Назва: Оздоровчі технології та діагностувальні методики фізичного 

розвитку дітей 

 

1. Ідентифікація 

Шифр: 3.01.ННД.09 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:5 

Загальна кількість годин: 150 год. 

Тижневих годин: І семестр – 2,2  

год. 

Нормативна 

Курс: VІ 

Семестр: І 

Лекції: 14 

Практичні заняття: 16 

Самостійна робота: 120 

Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: розкрити теоретико-методичні аспекти з організації 

занять та здійснення освітнього процесу у ЗВО І-ІV рівня акредитації; 

сформувати у студентів уміння і навички ефективного поєднання на 

практиці теоретичних знань діагностики стану здоров'я, фізичного 

розвитку та рухової активності дітей дошкільного віку. 

Опис курсу. 

Кредит 1.Роль оздоровчих технологій в освітньому процесі. 

Тема 1. Предмет та завдання курсу викладання оздоровчих 

дисциплін. Пріоритетні напрями розвитку системи освіти. Предмет та 

основні завдання курсу. Значення формування оздоровчого світогляду у 

студентів. Вирішення проблем збереження та формування здоров'я дітей 

дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях.  

Тема 2. Характеристика завдань та змісту підготовки фахівців з 

фізичного виховання дітей дошкільного віку.  

Функції, завдання та професійні вміння фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі здійснення фізичного 

виховання дошкільників. Зміст підготовки фахівців з фізичного 

виховання, характеристика модулів. Аналіз навчальних програм, 



навчальних підручників та посібників, характеристика дидактичного 

оснащення педагогічного процесу. 

Тема 3.  Дидактичні можливості організаційних форм роботи у 

закладі вищої освіти. 

Групові та індивідуальні форми організації навчання у ЗВО. Особливості 

побудови лекційних, семінарських, практичних занять у процесі 

викладання курсу, їх тематика та зміст. Специфіка використання  

організаційних форм роботи зі студентами в процесі викладання курсу. 

Самостійна робота студенів як професійно-формуюча складова процесу 

навчання у вищій школі. Види самостійної роботи студенів з дисциплін 

оздоровчого спрямування. Умови ефективної організації самостійної 

роботи студентів. 

 

Кредит 2. Оздоровчі технології у фізичному розвитку 

дітейдошкільного віку. 

Тема 1.Оздоровчі технології та техніки у фізичному вихованні 

дошкільників: диференціація понять, основні методичні підходи. 

Здоров'язбережувальна технологія як психолого-педагогічна технологія, 

програма, методи якої спрямовані на виховання у дитини культури 

здоров’я, особистісних якостей, що сприяють її збереженню та зміцненню, 

формування уявлень про здоров’я як суспільної цінності, мотивації 

здорового способу життя.Аналіз сучасних досліджень (Л. Глазиріна, 

Н. Денисенко, І. Шилкова та ін.),  щодо добору здоров’язбережуючих 

технологій котрі відбуваються за наступними правилами: оздоровчі 

технології повинні мати наукову обґрунтованість; добиратися з 

урахуванням національних і родинних традицій, вікової фізіологічної 

спрямованості нетрадиційних оздоровчих методик, комплексної оцінки 

стану здоров’я дошкільників, а саме, груп здоров’я дитини. 

Тема 2. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 

Технологія фізичного виховання, що спрямована на розвиток і 

оздоровлення дітей. Основні професійні заповіді М. Єфименка. 

Особливості «Театру фізичного розвитку та оздоровлення дітей». Критерії 

майстерності педагога-інструктора з фізичного виховання. Поєднання 

рухової та мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні. 

Тема 3. Вальдорфська педагогіка про фізичне виховання дітей 

дошкільного віку. 

Вальдорфська педагогіка – одна з моделей альтернативної вільної школи, 

що є сукупністю методів і прийомів виховання  та навчання, яка 

грунтується на антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної 

взаємодії тілесних, душевних і духовних факторів.  

Тема 4. Система формування рухових навичок дітей Глена Домана. 



Методика Глена Домана – унікальний метод, який дозволяєрозвивати 

здібності дитини  на ранньому етапі й надає дітям необмежені можливості 

в житті. 

Тема 5. Фізичний розвиток дитини за методикою Сесіль Лупан. 

Книга Сесіль Лупан «Повір у своє дитя» – досвід раннього фізичного 

розвитку дитини. Рекомендації для батьків щодо поетапного розвитку 

фізичної активності малюків. 

Тема 6. Система загартування П.К. Іванова «Дєтка». 

Система природного оздоровлення «Дєтка» (1982р.). Принципи 

загартування (регулярність, інтенсивність, поєднання загальних і місцевих 

охолоджувань, комплексність, емоційність). 

Кредит 3.Теоретичні та методичні засади здоров’язберігаючих 

технологій фізичного розвитку дошкільників. 

Тема 1.Теоретичні засади здоров'язберігаючих технологій фізичного 

розвитку дітей. 

Предмет і завдання курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики 

розвитку дітей». Сутність понять «технологія», «педагогічна технологія», 

«здоров'язберігаюча технологія». Збереження і зміцнення здоров'я дитини 

- основна мета дошкільного виховання. Вплив на фізичний стан 

екологічних, економічних та соціальних чинників. Фізичний стан дітей в 

Україні та шляхи його покращення. Роль здоров'язберігаючих технологій у 

забезпеченні повноцінного фізичного розвитку дитини, покращення 

функціонального стану та фізичної підготовленості. Сучасні наукові 

дослідження з проблеми оздоровлення дітей в дошкільних навчальних 

закладах (Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Е.С. Вільчковський, Н.Ф. 

Денисенко, Т.І. Дмитренко, М.М. Єфименко та ін.). 

Тема 2.Нормативно-правове забезпечення фізкультурно-оздоровчої 

роботи в закладахдошкільної освіти. 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», Наказ МОН України «Про систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах», Наказ МОН 

України «Про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, професійно-технічних закладах України», Цільова 

комплексна програма «Фізичне виховання – 10 здоров'я нації», Базовий 

компонент дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО. 

Державні програми навчання та виховання в закладах дошкільної освіти 



(«Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Зернятко», «Українське 

дошкілля», «Впевнений старт». 

Тема 3. Діагностичні методики фізичного розвитку дітей. 

Фізичний розвиток – показник здоров'я дитини. Значення 

діагностики та прогнозування фізичного та рухового розвитку дітей 

дошкільного віку. Обстеження фізичного розвитку дитини. Основні 

методи масового дослідження фізичного розвитку дітей. Антропометричні 

обстеження. Обстеження функціональних можливостей дитини: 

визначення стану серцево-судинної системи, життєвої місткості легенів та 

розвитку рухових якостей. Значення активної рухової діяльності в 

дошкільному віці. Норма рухової активності. Діагностика розвитку рухів 

дітей та контроль за організацією рухового режиму в дошкільному 

навчальному закладі. Якісні та кількісні показники розвитку рухів, вимоги 

щодо проведення обстеження рухової підготовленості дітей. Критерії 

оцінки рухової активності дітей. 

Кредит 4. Оздоровчі технології у системі дошкільної освіти 

Тема 1.Сучасні оздоровчі технології збереження і стимулювання 

здоров’я дитини 

Напрями оздоровчої технології. Характеристика та значення 

різноманітних видів оздоровлення. Оздоровча гімнастика: ранкова 

гімнастика; корегуюча гімнастика після денного сну. Фізкультхвилинки. 

Фізкультпаузи. Фізичні вправи на формування постави: корекція постави, 

виправлення сколіозу, виправлення сутулості. Фізичні вправи на 

профілактику плоскостопості. Масаж. Різні види масажу. Самомасаж. 

Сучасний підхід до загартування в умовах закладу дошкільної освіти. 

Особливості використання різних напрямів оздоровчої технології в 

системі роботи  закладу дошкільної освіти.  

 

Тема 2. Інноваційні оздоровчі технології психофізичного розвитку 

дитини 

Інноваційна діяльність в галузі фізичного виховання дошкільників. 

Загальна характеристика інноваційних оздоровчих технологій. Різні види 

гімнастик: фітболгімнастика, стимулювальна гімнастика, гімнастика для 

очей, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика (вправи, ігри, 

картинки), лікувальна гімнастика для пальців, психогімнастика (вправи, 

ігри, етюди, пантоміми) тощо. Оздоровчі комплекси з елементами 

психогімнастики: дихально-оздоровчий комплекс «кунфу»; гімнастика у–

шу для дошкільників; ігри-медитації; оздоровчий комплекс «бебі-йога». 

Тема 3.Інноваційні оздоровчі технології профілактично-лікувального 

та терапевтичного спрямування. 



Оздоровчі технології профілактично-лікувального спрямування у 

системі оздоровлення дітей дошкільного віку: фітотерапія (чаї, коктейлі, 

фітомішечки); аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія 

(вітамінізація страв). Оздоровчі технології терапевтичного спрямування: 

арт-терапія, піскова терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; 

музична терапія; кольоротерапія, рефлексотерапія тощо. Оздоровчі 

технології в режимі дня різних вікових груп. 

Кредит 5. Здоров'язберігаючі технології в дошкільній   освіті України. 

Тема 1.Традиційні оздоровчі технології в освітньому процесі. 

Аутотренінг, коригувальні вправи, елементи методики М. Єфименка; 

елементи ігор спортивного характеру: баскетбол, футбол, хокей, волейбол. 

Самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. 

Оздоровчо – валеологічна робота що сприяє всебічному фізичному 

розвиткові, підвищенню рівня функціональних та адаптаційних 

можливостей організму дітей в  ЗДО.Поняття «здоров’язбережувальна 

технологія» як синонім до «системи фізкультурно-оздоровчої 

роботи».Технології, що створюють безпечні умови дляперебування, 

навчання  в ЗДО та ті, що вирішують завдання раціональної організації 

освітнього процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 

особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного 

навантажень можливостям дитини. 

Тема 2. Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі. 

 Інновація – як процес передачі в практику і засвоєння нового (нової ідеї, 

методу, засобу, технології, системи тощо). Оздоровчі технології, 

спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я дітей, 

підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, 

фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 

музична терапія тощо. 

Технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формуванняжиттєвих 

навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 

травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве 

виховання.  

Виховання культури здоров’я – виховання у дітей особистісних якостей, 

які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень 

про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового 

способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, 

здоров’я родини.  

Завдання курсу. 



У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 наукові підходи щодо організації освітньої діяльності у процесі 

вивчення фахової методики  у ЗВО;  

 сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти; 

 різні форми навчальних занять у закладі вищої освіти; 

 інтерактивні методи й сучасні мультимедійні засоби навчання 

студентів; 

 критерії оцінювання знань студентів з основних розділів та тем 

дисциплін; 

 види самостійної роботи. 

вміти: 

 організовувати самостійну й навчально-дослідну діяльність 

студентів; 

 використовувати у процесі викладання фахової методики традиційні 

та інноваційні форми навчання;  

 вільно й майстерно викладати теоретичний матеріал, організовувати 

пізнавально-практичну діяльність студентів;  

 оптимально використовувати ТЗН під час лекційних і практичних 

занять;  

 розробляти конспекти лекційних занять та завдання для самостійної 

роботи студентів; 

 організовувати різні форми занять зі студентами, практику та 

науково-дослідницьку діяльність, ураховуючи їхні вікові та 

індивідуальні особливості. 

  

3. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Лісовська Т.А. 

5. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, 

інтерактивних методик, робота в групах, самостійна та творча 

робота. 

6. 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.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

7. Мова викладання: українська. 

 

Назва: Образотворче мистецтво з методикою керівництва 

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:5 

Загальна кількість годин: 150 год. 

Тижневих годин: І семестр –2,2 год. 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 16 

Практичні заняття: 34 

Самостійна робота: 100 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: оволодіти сучасними методами організації 

образотворчої діяльності дітей на різних етапах дошкільного дитинства. 

Опис курсу. 

Кредит 1. Cоціально-естетична сутність образотворчого 

мистецтва. 

Тема 1. Образотворче мистецтво – специфічна форма 

відображення дійсності. 

Предмет і завдання курсу. Форми та методи засвоєння навчальної 

дисципліни. Мистецтво як форма суспільної свідомості, спосіб 

відображення життя в художній творчості, яка візуально відображає 

довкілля на площині чи в просторі. Статичність образів образотворчого 

мистецтва. Функції мистецтва в суспільстві. Естетична і гедоністична 

функції – унікальна прерогатива мистецтва. Дублюючі функції: 

пізнавальна, виховна, освітня, інформаційна, комунікативна, соціально-

перетворююча, компенсаторна, прогностична, медична, сугестивна. 

Тема 2. Види, форми та жанри образотворчого мистецтва. 

Мистецтво, його види (література, архітектура, скульптура, 

живопис, графіка, декоративне мистецтво). Художній образ у мистецтві.  

Тема 3. Мистецтво живопису та графіки. 

Живопис– монументальний, станковий, декоративний. Жанри 

живопису: історичний, побутовий, портрет, пейзаж, натюрморт, 

анімалістичний, казково-билинний, релігійно-міфологічний.  



Графіка – види: станкова, книжкова та журнально-газетна, плакатна, 

художньо-виробнича або прикладна. 

Тема 4. Мистецтво скульптури та архітектури. 

Скульптура, її  різновиди – кругла, яка використовує виразні 

можливості здалеку розглядати її силует (статуя, бюст, композиційна 

група), рельєф,(барельєф, горельєф, контррельєф). 

Архітектура, зодчество – мистецтво проектувати та будувати 

споруди, які необхідні для життя і діяльності людини. Основні типи 

архітектурних споруд: житлові будинки: адміністративні та громадські 

будівлі (театри, музеї, навчальні заклади, стадіони), інженерно-технічні 

споруди (мости, телевізійні башти, греблі тощо).Особливості архітектури 

дошкільних закладів. 

 

Тема 5.Народне та декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн. 

Види дизайну. 

Декоративно-прикладне мистецтво – вид мистецтва, що обслуговує 

побутові й одночасно задовольняє естетичні потреби людини, привносить 

красу в життя. Декоративність – форма відображення змісту і художньої 

образності, надання краси і цільності творам декоративно-прикладного 

мистецтва. Головні вимоги до творів декоративно-прикладного мистецтва. 

Провідні напрямки розвитку сучасного українського декоративно-

прикладного мистецтва та види. Класифікація видів декоративно-

прикладного мистецтва 

 

Кредит 2. Віхи розвитку образотворчого мистецтва. 

Тема 1. Віхи розвитку зарубіжного образотворчого мистецтва. 

Мистецтво стародавнього світу: Єгипту, Греції, Риму, його видові, 

жанрові та зображувальні особливості. 

Мистецтво Середньовіччя. Поєднання різних видів образотворчих 

мистецтв під егідою Середньовічних храмів, релігійний зміст і символізм. 

Мистецтво епохи Відродження.Реалістичні і гуманістичні тенденції 

в мистецтві Відродження. Видатні майстри епохи: Леонардо да Вінчі, 

Рафаель Санті, Мікеланджело, Тиціан.Мистецтво XIX-XX століть. 

Тема 2.Українське образотворче мистецтво княжої доби та ХVІ-

ХVІІ століть. 

Початки українського мистецтва. Мистецтво Києва та Чернігова. 

Видатні пам'ятки мистецтва цього періоду. 

Тема 3. Українське образотворче мистецтво ХVІІІ-ХІХ століть. 



Галицьке-волинське мистецтво. Бароко, рококо і класицизм України. 

Розвиток      творчості      художників      на      національній  основі: 

C. Васильківський, К. Устинович, І.Труш, М. Бойчук, О. Кульчицька.. 

Перші мистецькі виставки в Україні.       

Тема 4.Українське образотворче мистецтво ХХ століття. 

Українське образотворче мистецтво на початку XX століття та в період 

національного Відродження (1917-1933 рр.). 

Кредит 3. Становлення методики і керівництва образотворчою 

діяльністю дітей як науки. 

Тема 1.Становлення методики  і керівництва образотворчою 

діяльністю дітей як науки. Види образотворчої діяльності. 

Дослідження психологічних закономірностей дитячої образотворчої 

діяльності в працях Б. Теплова, Л. Виготського, Є. Ігнатьєва, В. Мухіної, 

M. Поддьякова та ін. Теоретична спадщина видатних дослідників у галузі 

методики навчання дітей образотворчої діяльності: Є. Фльоріна, Н. 

Сакуліна, З. Ліштван, Т. Комарова, Н. Халезова та ін.Розробка змісту 

навчання дітей дошкільного віку образотворчої діяльності в чинних 

програмах. 

Тема 2. Форми організації і методи керівництва  образотворчою  

діяльністю дітей. 

Форми роботи з ознайомлення дітей з творами образотворчого 

мистецтва (живопис, скульптура, графіка, архітектура і декоративно-

прикладне мистецтво). Методи ознайомлення дітей з творами 

образотворчого мистецтва. 

Тема 3. Розвиток здібностей до образотворчої діяльності в 

дошкільному віці. 

Здібності і задатки. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку 

здібностей. Структура образотворчих здібностей. Психолого-педагогічні 

дослідження проблеми розвитку образотворчих здібностей. Роль навчання 

в розвитку здібностей.   

Тема 4. Розвиток творчості дітей дошкільного віку в 

образотворчій діяльності. 

Оволодіння дітьми дошкільного віку основами художньої творчості. 

Напрямки вивчення творчого процесу. Природа і типологічні особливості 

дитячої творчості. Логічна послідовність вирішення завдань цього процесу 

у професіональній та дитячій діяльності. Об’єктивні та суб’єктивні умови 



оволодіння дитиною творчим процесом. Показники готовності дитини до 

творчої діяльності. 

Тема 5.Роль навчання в розвитку образотворчих здібностей 

дітей дошкільного віку. 

Психологічні основи образотворчої діяльності дітей дошкільного 

віку. Природа образотворчої діяльності дітей. Структурні компоненти 

образотворчої діяльності. Характеристика готовності дитини до 

образотворчого мистецтва. Умови  оволодіння образотворчою діяльністю 

дітьми дошкільного віку. Зміст навчально-виховного процесу. Форми 

організації навчання. Методи керівництва образотворчою діяльністю 

дітей. 

Кредит 4. Методика навчання образотворчої діяльності дітей 

дошкільного віку 

Тема 1.Методика керівництва різними видами образотворчої 

діяльності. 

Методи і прийоми педагогічного супроводження образотворчої 

діяльності дітей (наочні, словесні, практичні). Система 

загальнодидактичних методів за класифікацією І. Лернера: інформаційно-

рецептивні, репродуктивні, евристичні. 

     Тема 2.Малювання – основний вид образотворчої діяльності 

дітей дошкільного віку. Види малювання. 

Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей, його 

особливості. Види малювання. Методика навчання малювання в кожній 

віковій групі. 

Тема 3.Методика навчання дітей дошкільного віку аплікації. 

Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва й 

образотворчої діяльності, її своєрідність, естетичні якості.Завдання і зміст 

навчання аплікацій в різних вікових групах. 

Тема 4.Методика навчання ліплення в дошкільному 

навчальному закладі. 

Ознайомлення з мистецтвом скульптури – основа для навчання 

ліплення в ДНЗ. Риси схожості і відмінності дитячого ліплення і 

скульптури.Значення ліплення для всебічного розвитку дошкільників: 

сенсорного, розумового, фізичного і естетичного. 

Тема 5.Конструювання – як вид образотворчого мистецтва дітей 

дошкільного віку. 



Своєрідність конструювання, його зв'язок з грою. Значення 

конструювання для всебічного розвитку: спостережливості, просторових 

уявлень, знань властивостей просторових фігур, деталей конструкторів, 

величин, напрямків, формування кмітливості, розвиток мислення, 

технічних інтересів. 

Кредит 5. Альтернативні підходи до планування образотворчої 

діяльності 

Тема 1.Планування освітньо-виховної роботи з образотворчого 

мистецтва в дошкільному навчальному закладі.  

Заняття, художнє експериментування, самостійна образотворча 

діяльність, гуртки, студії, школи, екскурсії як основні форми організації 

образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі. 

Тема 2. Перспективність і наступність в організації 

образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі. 

Перспективність і наступність – принципи неперервності освіти. 

Показники готовності дитини до школи в різних сферах її життєдіяльності. 

Напрями, форми і методи реалізації перспективності і наступності. 

Тема 3. Спільна робота дошкільного навчального закладу та 

сім'ї з питань розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва. 

Сім'я як первинний осередок кожного суспільства, що забезпечує 

відтворення та продовження людського роду, визначає генетичну 

програму розвитку особистості. Форми і методи педагогічної взаємодії 

дошкільного навчального закладу з родинами з питань художньо-

естетичного розвитку дітей. 

Завдання курсу. 

У результатівивчення курсу студентиповинні: 

знати: 

 теоретичні основи методики образотворчої діяльності, досвід 

роботи з дітьми з даного розділу; 

 мету, завдання і зміст чинних базових та альтернативних програм 

виховання та навчання дошкільників з розділу «Образотворча діяльність»; 

 принципиорганізаціїобразотворчої діяльності в 

дошкільномунавчальномузакладі; 

 ефективніметоди, прийоми і формиорганізаціїроботи з 

образотворчої діяльності дітей у дошкільнихнавчальних закладах; 

 зміст роботи методиста з організації керівництва образотворчою 

діяльністю в дошкільних навчальних закладах. 

вміти: 



– використовуватитеоретичнізнання у 

вирішенніпрактичнихпитаньнавчаннядошкільниківобразотворчоїдія

льності; 

– застосовуватирізніформироботи з дітьми, звертаючиувагу на 

індивідуальний та диференційованийпідхід до 

розвиткудошкільників; 

 планувати роботу в дошкільних закладах з питань методики 

образотворчої діяльності. 

3. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Лісовська Т.А. 

5. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, 

інтерактивних методик, робота в групах, самостійна та творча 

робота. 

6. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

7. Мова викладання: українська 
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2. Мета курсу: розкрити теоретико-методичні аспекти з організації 

занять та здійснення навчально-виховного процесу у ЗВО І-ІV рівня 

акредитації; сформувати у студентів уміння і навички ефективного 

поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними 

методиками викладання фахових дисциплін, професійну готовність до 

викладання фахових методик у ЗВО. 

Опис курсу. 

Кредит1. Теоретичні засади готовності педагога до інноваційної 

діяльності 

Тема 1. Педагогічна інноватика в сучасній освіті. 

Інноваційність як ознака сучасності. Необхідність інтенсивного 

реформування освіти. Освітні тенденції розвитку системи і змісту 

навчання в сучасному світі. Умови розвитку і підготовки людини до 

життя, що забезпечує освіта. Залежність стану освіти і перспектив її 

розвитку від держави. Кругообіг якості освіти. 

Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. Сутність 

педагогічної інноватики. Види новизни у педагогіці. Класифікація 

педагогічних нововведень. 

Тема 2. Педагогічна технологія. 

Технологія як наука про майстерність. Передумови виникнення поняття 

«технологія». Види технологій, їх коротка характеристика. 

Історичні аспекти педагогічної технології. Періоди трансформації терміна 

«технологія освіти»: 1-й – 1940-1950 роки; 2-й – середина 50-х – 60-ті 

роки; 3-й – 70-ті роки ХХ століття; 4-й – 80-ті роки ХХ століття – початок 

ХХІ століття. Сутність і особливості педагогічної технології. Класифікація 

педагогічних технологій за рівнем застосування, філософською основою, 

науковою концепцією, ставленням до дитини, орієнтацію на особистісні 

структури, типом організації та управління пізнавальною діяльністю. 

Основні ознаки педагогічної технології. 

Тема 3. Особливості інноваційної педагогічної діяльності. 

Сутність інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційний педагогічний 

експеримент. Передовий педагогічний досвід і його критерії. 

Новаторський педагогічний досвід. Етапи створення передового 

педагогічного досвіду. Форми залучення педагогів до інноваційної 

діяльності. 

Кредит 2.Характеристика сучасних технологій у дошкільній освіті 



Тема 1. Педагогічна технологія Марії Монтессорі. 

Розвиток педагогічної системи Марії Монтессорі. Основні положення, що 

характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі: виховання 

повинно бути вільним, індивідуальним, спиратися на відомості 

спостережень за дитиною. Провідна ідея технології М. Монтессорі. 

Тема 2. Педагогічна технологія фізичного виховання дітей М. 

Єфименка. 

Технологія фізичного виховання, що спрямована на розвиток і 

оздоровлення дітей. Основні професійні заповіді М. Єфименка. 

Особливості «Театру фізичного розвитку та оздоровлення дітей». Критерії 

майстерності педагога-інструктора з фізичного виховання. Поєднання 

рухової та мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні. 

Тема 3.Технології розвивального навчання. 

Історико-педагогічні засади проблеми розвитку. Запровадження терміна 

«розвивальне навчання». Віхи становлення теорії розвивального навчання. 

Технологія розвивального навчання Л. Занкова. Методика організації 

цілеспрямованої навчальної діяльності. 

Кредит3. Теоретико-методичні основи інтерактивних технологій. 

Тема 1. Технологія проектування. 

Історія виникнення технології. Зародження методу проектів у 20-х роках 

ХХ століття. Концептуальні положення проектної технології: реалізація 

особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці дитини; 

інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості; 

результати повинні бути «відчутні»; комплексне використання педагогом 

дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. 

Тема 2. Теоретичні основи інтерактивних технологій. 

Поняття інтерактивного навчання. «Пасивна», «активна» та 

«інтерактивна» моделі навчання, їх короткі характеристики. «піраміда 

навчання». Сутність інтерактивного навчання. Класифікація інтерактивних 

методів навчання. 

Тема 3. Характеристика інтерактивних технологій. 

Технології кооперативного навчання: робота в парах (один проти одного, 

один – вдвох  – усі разом, «думати, працювати в парі, обмінюватися 

думками»); ротаційні (змінювані) трійки; робота в парах і четвірках; 

карусель; робота в малих групах; акваріум. Методика їх проведення. 



Технології колективно-групового навчання: обговорення проблеми в 

загальному колі; мікрофон; мозковий штурм; незакінчені речення; аналіз 

ситуації; дерево рішень. Методика їх проведення. 

Кредит4.Технологія викладання методики образотворчого мистецтва. 

Тема 1.Мета та завдання курсу «Технологія викладання методики 

образотворчого мистецтва». 

Актуальність вивчення дисципліни «Технологія викладання методики 

образотворчого мистецтва». Об’єкт, предмет, завдання курсу. Завдання 

підготовки та характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня 012 

«Магістр». Особливості підготовки за напрямами: наукова та викладацька 

діяльність, організаційно-управлінська діяльність, розробка відповідних 

професіограм. 

Тема 2. Історичний огляд методів навчання образотворчого 

мистецтва. Виникнення інтересу до дитячого малюнка в кінці ХІХ на 

початку ХХ століття (Д. Саллі, К. Річчі, та ін.). Праці учених, присвячені 

дитячому малюнку (Л. Ортанський, К. Лепілов, Ф. Шмідт, В. Бехтерєв, А. 

Бакушинський та ін.). Дослідження психологічних закономірностей 

дитячої образотворчої діяльності в працях Б. Теплова, Л. Виготського, В. 

Кирієнко, В. Мухіної, М. Поддьякова та ін. Теоретична спадщина 

видатних дослідників у галузі навчання дітей образотворчої діяльності: Є. 

Фльоріна, Н. Сакуліна, З. Лиштван, Т. Комарова, Н. Халезова та ін. 

Тема 3. Навчальний план і навчальна програма дисципліни 

«Технологія викладання методики образотворчого мистецтва». 

Аналіз навчального плану дисципліни «Технологія викладання 

методики образотворчого мистецтва». Тривалість викладання курсу. 

Форми та їх співвідношення в організації роботи та контролі викладання 

цієї навчальної дисципліни. Її зв'язок з іншими дисциплінами навчального 

плану. Принципи побудови навчальної програми. Теоретичні засади, 

методичне спрямування курсу. Практична підготовка студентів. 

Послідовність, систематичність, концентричність викладу змісту. Наукові 

основи і надбання в галузі естетичного виховання та їх зв'язок із 

сучасними орієнтаціями дошкільної педагогіки. Добір форм роботи над 

змістом програми. Послідовність викладу змісту за розділами програми. 

Кредит 5. Методичні основи дисципліни «Технологія викладання 

методики образотворчого мистецтва» 

Тема 1. Форми організації роботи студентів з вивчення дисципліни 

«Технологія викладання методики образотворчого мистецтва». 



Лекційна форма роботи зі студентами в процесі вивчення дисциплін 

образотворчого циклу. Планування змісту лекції. Співпраця викладача і 

студентів (магістрів) під час лекції. Типові методи роботи під час лекції: 

монолог, діалог, взаємні запитання, цитування, ілюстрації, демонстрації, 

короткотривалі індивідуальні та групові завдання, проблемні ситуації. 

Самостійна робота студентів як засіб: доповнення та поглиблення знань, 

здобутих під час лекції; підготовки до семінарських, практичних занять, 

колоквіумів тощо. Доступний зміст і посильний обсяг самостійної роботи 

для магістрантів. Роль і місце викладача та студентів на практичному 

занятті. Структурування різних тем програми згідно форм та методів її 

реалізації. Адекватність дібраного методу до певного змісту програми 

навчальної дисципліни. 

Тема 2. Методи і прийоми співпраці викладачів і студентів 

(магістрантів) у процесі вивчення курсу «Технологія викладання 

методики образотворчого мистецтва». Класифікація методів навчання 

студентів у процесі засвоєння курсу«Технологія викладання методики 

образотворчого мистецтва». Основні підходи різних авторів до 

класифікації методів навчання студентів. Критерії вибору методів. Методи 

як спосіб самореалізації викладача і студентів. 

Тема 3.Особливості викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу. 

Методичні аспекти викладання фахових мистецьких дисциплін. 

Проектування змісту мистецьких дисциплін у ЗВО; теоретико-

методологічні та дидактичні аспекти. Мистецька підготовка в галузі 

образотворчого мистецтва в контексті нової парадигми фахової освіти у 

вищій школі. 

Кредит 6. Технологія ознайомлення дітей дошкільного віку з 

різними видами образотворчого мистецтва 

Тема 1. Технологія ознайомлення дітей дошкільного віку з 

різними видами образотворчого мистецтва (живопис, графіка, 

скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво). 

Мистецтво як форма суспільної свідомості, спосіб відображення 

життя, думок і почуттів творця в художніх образах. Художній образ як 

форма художнього мислення в мистецтві, його властивості. Технологія 

ознайомлення дітей дошкільного віку з різними видами образотворчого 

мистецтва (живопис, 

графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво). 



Тема 2. Методика навчання дітей дошкільного віку  різним видам 

зображувальної діяльності у ЗДО (малювання, ліплення, аплікація, 

конструювання). 

Естетичний розвиток дітей формування потреб і здібностей до занять 

образотворчою діяльністю. Різноманітність підходів до класифікації 

методів і прийомів навчання образотворчої діяльності дітей дошкільного 

віку. Спрямування методів на активізацію суб’єкт-суб’єктних взаємин у 

процесі навчання образотворчої діяльності. Поєднання різних методів і 

прийомів у педагогічному процесі, їх вибір залежно від мети, завдань, віку 

та досвіду дітей. Форми організації образотворчої діяльності дітей у 

дошкільному навчальному закладі. 

Тема 3. Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях із 

зображувальної діяльності в ЗДО. Оволодіння нетрадиційними 

техніками зображувальної діяльності. 

Особливості творчості дітей дошкільного віку. Завдання естетичного 

розвитку дітей дошкільного віку. Створення умов щодо розвитку 

творчості у дітей дошкільного віку. Методичні рекомендації щодо 

розвитку художньої творчості у дітей дошкільного віку; ознайомлення з 

художніми матеріалами; ознайомлення дітей із кольором; використання 

психогімнастики на заняттях; імпровізовані казки; фантазування на 

заняттях з образотворчої діяльності; використання музики на заняттях з 

образотворчої діяльності; сенсомоторні вправи для підготовки руки 

дитини до зображувальної діяльності; вправи зі словом на заняттях із 

образотворчої діяльності. Методика ознайомлення дітей з нетрадиційними 

техніками зображувальної діяльності. 

Тема 4. Планування та організація самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технологія викладання методики образотворчого 

мистецтва». 

Роль самостійної діяльності в опануванні змістом дисципліни «Технологія 

викладання методики образотворчого мистецтва». Норми, зміст, 

планування самостійної роботи студентів (магістрантів) у процесі 

вивчення дисциплін образотворчого циклу в позааудиторний час. Форми й 

методи організації самостійної роботи студентів на різних аудиторних 

заняттях. Організація самостійної роботи студентів при підготовці до 

різних форм занять: лекцій, семінарських, практичних, колоквіумів. 



Тема 5. Зміст і організація науково-дослідної роботи студенів у процесі 

вивчення дисципліни ««Технологія викладання методики 

образотворчого мистецтва». 

Види науково-дослідної роботи студентів (магістрантів). Визначення й 

формулювання тем курсових робіт студентів. Складання плану, орієнтація 

студенів на основну і додаткову літературу з теми дослідження. 

Консультативна допомога на різних етапах дослідження. Підготовка 

студентами наукових доповідей, виступів, проектів. 

Тема 6. Контроль і оцінка знань та умінь студенів у процесі вивчення 

дисципліни «Технологія викладання методики образотворчого 

мистецтва». 

Форми та засоби контролю знань та умінь студентів (магістрантів). 

Критерії, показники, успішності студенів та їх фахової підготовленості. 

Самооцінка та взаємооцінка студенів. Індивідуальний підхід в оцінюванні 

знань та вмінь студентів. 

Кредит 7.Методичні основи викладання дисциплін оздоровчого 

спрямування.  

Тема 1. Дидактичні можливості організаційних форм роботи у 

вищому педагогічному закладі. 

Групові та індивідуальні форми організації навчання у ЗВО. 

Особливості побудови лекційних, семінарських, практичних занять у 

процесі викладання курсу, їх тематика та зміст. Специфіка використання  

організаційних форм роботи зі студентами в процесі викладання курсу. 

Самостійна робота студенів як професійно-формуюча складова процесу 

навчання у вищій школі. Види самостійної роботи студенів з дисциплін 

оздоровчого спрямування. Умови ефективної організації самостійної 

роботи студентів. 

Тема 2. Особливості організації науково-дослідної роботи та 

педагогічної практики. 

 Роль та завдання науково-дослідної роботи студентів у процесі їх 

професійної підготовки до фізичного та валеологічного виховання дітей 

дошкільного віку. Тематика та структура курсових та бакалаврських робіт. 

Етапи написання науково-дослідних робіт: вибір теми, складання плану 

роботи, аналіз результатів теоретичного аналізу літературних джерел з 

проблеми, аналіз результатів проведення педагогічного експерименту. 

Робота в наукових гуртках, участь у наукових конференціях та 

студентських олімпіадах. Значення педагогічної практики для професійної 



підготовки фахівців у галузі фізичного та валеологічного виховання дітей 

дошкільного віку. Види та завдання педагогічної практики. 

Тема 3. Технології організації, контролю та регулювання 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Традиційні педагогічні технології: лекція, семінарське, практичне заняття, 

самостійна, індивідуальна робота. Інноваційні технології реалізації 

навчального процесу: технології активного навчання; дидактична гра; 

технологія трансферного навчання; технологія проблемного навчання та 

особливості їх використання в процесі викладання дисциплін оздоровчого 

спрямування. Оцінка якості результатів навчання. Рейтингова система 

контролю за якістю навчання. Сутність, цілі тестового контролю, основні 

вимоги до складання тестів. 

Кредит 8. Сучасні технології науково-методичної роботи 

викладача У ЗВО 

Тема: Інноваційні підходи допрофесійної підготовки майбутнього 

вихователя в умова ЗВО. 

Професійне становлення майбутніх спеціалістів в умовах ЗВО. 

Компетентнісний підхід як форма організації інноваційної діяльності у 

ЗВО. Навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності. 

Впровадження інновацій у підготовку майбутніх фахівців дошкільної 

та початкової освіти. Сучасні технології навчання у підготовці майбутніх 

фахівців. Педагогічні умови створення інформаційного навчального 

середовища підготовки майбутніх педагогів. Інноваційні педагоги до 

розвитку обдарованості студентів.  

Тема 2. Технології викладання фахових методик дошкільної 

освіти. 

Особливості роботи з фаховими методиками: зміст, взаємозв’язок 

методик як частини дидактики дошкільної освіти, форми роботи, зв'язок з 

практикою навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

Характеристика конкретних технологій викладання методики 

фізичного виховання, методики формування елементарних математичних 

уявлень, методики ознайомлення з природою. 

Тема 3. Функції викладача в реалізації мети і завдань вивчення 

педагогічних дисциплін. Особливості організації позанавчальної 

діяльності майбутніх педагогів. 



Наукова роботи студентів у системі професійної підготовки. 

Формування вміння працювати з науково-дослідницькою літературою. 

Вимоги до написання наукової статті. 

Напрями у дослідженні парадигми виховання. Компоненти виховання 

студентів – майбутніх педагогів системи дошкільної освіти у процесі 

позанавчальної діяльності. 

Умови підвищення результативності освітнього процесу. 

Професіоналізація позанавчальної діяльності. Напрями професіоналізації. 

Специфіка організації та проведення різних форм позанавчальної 

діяльності зі студентами. 

Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 наукові підходи щодо організації освітньої діяльності у процесі 

вивчення фахових методик  у ЗВО;  

 сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти; 

 різні форми навчальних занять у закладі вищої освіти; 

 інтерактивні методи й сучасні мультимедійні засоби навчання 

студентів; 

 критерії оцінювання знань студентів з основних розділів та тем 

дисциплін; 

 види самостійної роботи. 

вміти: 

 організовувати самостійну й навчально-дослідну діяльність 

студентів; 

 використовувати у процесі викладання фахових методик традиційні 

та інноваційні форми навчання;  

 вільно й майстерно викладати теоретичний матеріал, організовувати 

пізнавально-практичну діяльність студентів;  

 оптимально використовувати ТЗН під час лекційних і практичних 

занять;  

 розробляти конспекти лекційних занять та завдання для самостійної 

роботи студентів; 

 організовувати різні форми занять зі студентами, практику та 

науково-дослідницьку діяльність, ураховуючи їхні вікові та 

індивідуальні особливості;  



 діагностувати рівень їхнього мовленнєвого розвитку та обізнаність із 

фаховими методиками відповідно до критеріїв  оцінювання знань 

студентів.  

3. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Лісовська Т.А. 

5. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, 

інтерактивних методик, робота в групах, самостійна та творча 

робота. 

6. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

7. Мова викладання: українська. 

 

 

Назва: Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної 

освіти 

Шифр: 1.01.ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин:120 год. 

Тижневих годин:І семестр – 2,8 год. 

Нормативна 

Курс: ІІ 

Семестр: ІІІ 

Лекції: 18 

Практичні заняття: 32 

Самостійна робота: 70 

Вид контролю: екзамен 

     1. Мета курсу: засвоїти основи професійної діяльності педагога в 

галузі фізичного виховання дошкільників, оволодіти майбутніми 

педагогами системою знань в галузі теорії та методики фізичного 

виховання, практичними вміннями та навичками з організації і проведення 

активних форм роботи з фізичної культури в дошкільному навчальному 

закладі. 

4. Опис курсу. 



Кредит 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання 

Тема 1.Фізичне виховання як суспільне явище. 

Фізичне виховання як суспільне явище на етапі розвитку людського 

суспільства. Період розквіту родового суспільства. Необхідність 

передачі життєвого досвіду у застосуванні предметів праці та бойових 

дій підростаючим поколінням. Новий напрямок фізичної культури – 

лікувально-профілактичний. Застосування засобів загартування 

організму, гігієни, організація активного відпочинку тощо.  Середина 

ХVІІІ століття –  період створення буржуазних суспільно-економічних 

відносин, активізується розвиток фізичної культури. 

Тема 2. Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного 

виховання. 

Предмет та основні завдання курсу. Характеристика основних понять 

(«фізична культура», «фізичне виховання», «фізичний розвиток», 

«рухова підготовленість», «фізична досконалість», «спорт»). Зв'язок 

теорії фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. 

Природничо-наукові основи курсу. Функції фізичної культури. 

Тема 3. Основні методики дослідження теорії фізичного виховання. 

Основні методи наукових досліджень у галузі фізичного виховання. 

Сутність педагогічного експерименту. Період з другої половини ХІХ 

століття до 1917 року характеризується створенням теорії і методики 

фізичного виховання як самостійної наукової та навчальної дисципліни. 

20-ті роки ХХ століття – етап творчого відбору історичної спадщини 

соціальних та біологічних наук, синтезування її в нову систему 

фізичного виховання дітей, молоді та дорослого населення країни (В. 

Гориневський, В. Ігнатьєв, М. Семашко).  

30-ті – початок 40-х років – видається значна кількість науково-

методичних публікацій з фізичного виховання школярів, з гігієнічної 

гімнастики, військово-прикладної фізичної підготовки, основ 

тренування з популярних для молоді видів спорту (В. Белінович, Л. 

Геркан, Х. Грантинь та ін.).            50 – 70-ті роки поповнення теорії і 

методики фізичного виховання значним дослідницьким матеріалом 

конкретного характеру та системними узагальненнями наукових даних. 

Наука про фізичне виховання на сучасному етапі. 

Тема 4.Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного 

віку в працях педагогів минулого. 

Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в працях 

педагогів минулого (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо,        

П.Ф. Лесгафт, Є.А. Аркін, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, 

В.О. Сухомлинський). Основні джерела розвитку теорії фізичного 

виховання. Сучасні проблеми теорії фізичного виховання дітей 

дошкільного віку.  



Тема 5.Становлення та розвиток фізичної культури в Україні. 

Характеристика розвитку фізичної культури на Україні в ХVІІ-ХХ 

столітті. Принципи системи фізичного виховання. Характеристика 

основних організаційних ланок системи фізичного виховання. 

Характеристика системи тіловиховання в Запорозькій Січі. Основи 

української національної системи фізичного виховання. Зміст системи 

фізичного виховання, її ідеологічні, правові, науково-методичні, 

програмно-нормативні та організаційні основи. 

Кредит 2.Завдання та засоби фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. 

Тема 1. Характеристика оздоровчих, освітніх та виховних завдань. 

Комплексний підхід в реалізації завдань фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. Валеологічна спрямованість завдань з фізичного 

виховання. Роль дошкільних навчальних закладів у вирішенні завдань з 

фізичного виховання.  

Тема 2. Характеристика засобів фізичного виховання. 

Характеристика засобів фізичного виховання дошкільнят: сила природи 

(сонце, повітря і вода); гігієнічних факторів (розпорядок процесів 

життєдіяльності, харчування, особиста та громадська гігієна); фізичних 

вправ (масаж, рефлекторні вправи, пасивні, пасивно-активні та активні 

фізичні вправи). Характеристика фізичних вправ: поняття про зміст, 

структуру, і техніку фізичних вправ, просторова характеристика, 

просторово-часова та часова характеристика. Класифікація фізичних 

вправ. Вимоги до вибору фізичних вправ. 

Тема 3. Вікові особливості дітей  раннього та дошкільного віку. 

Закономірності фізичного розвитку дитячого організму: інтенсивність 

фізичного розвитку; висока пластичність та чутливість до подразників 

зовнішнього середовища; напруженість процесів обміну речовин; тісна 

взаємодія фізичного та психічного розвитку дітей. Характеристика 

особливостей розвитку та вдосконалення функцій органів і систем 

дитячого організму в процесі виконання фізичних вправ.  

Тема 4. Закономірності формування рухових навичок у дітей. 

Етапи навчання дітей руховим діям: початкове розучування рухової дії, 

поглиблене розучування, закріплення та вдосконалення рухових дій. 

Поняття про рухові вміння та навички, умови їх формування. 

Закономірності формування рухових навичок (інтерференція, фазовість, 

хвилеподібність, уроджений автоматизм). Взаємозв’язок формування 

рухових навичок та розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, 

витривалості, сили, гнуч-кості, окоміру в дітей дошкільного віку. 

Особливості добірки фізичних вправ для розвитку фізичних якостей. 



Кредит 3. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного 

віку у процесі фізичного виховання. 

Тема 1. Принципи навчання руховим діям. 

Педагогічний процес навчання дітей основних рухів та розвиток 

рухових якостей на основі реалізації дидактичних принципів, де виражені 

об'єктивні закономірності, що визначають систему вимог щодо 

організації, змісту та методики навчання.Принципи навчання руховим 

діям: принцип виховуючого характеру навчання, принципи свідомості та 

активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності та 

послідовності, міцності. Принципи дидактики що мають тісний 

взаємозв'язок та складають єдину систему навчання, яка реалізується у 

процесі фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі.Тема 2. 

Методи та прийоми навчання фізичним вправам. Єдність навчання, 

виховання та розвитку дітей в процесі фізичного виховання. Методи і 

прийоми навчання фізичних вправ. Співвідношення дидактичних методів 

та прийомів навчання на різних етапах навчання дошкільників рухових 

дій.  

Тема 3.Елементи гімнастика в навчанні дітей фізичних вправ. Види 

гімнастики.Види гімнастики. 

Гімнастика як засіб фізичного виховання. Види гімнастики: 

загальнорозвивальні види (гігієнічна, коригувальна, основна гімнастика), 

гімнастика зі спортивною спрямованістю (акробатика, художні гімнастика, 

спортивна гімнастика, спеціально-прикладні види (виробнича гімнастика, 

гімнастика з професійною спрямованістю та лікувальна гімнастика). 

Особливості використання загальнорозвивальних видів гімнастики в 

дошкільному навчальному закладі. Зміст та методика навчання дітей 

різних вікових груп вправ з шикування та перешикування, 

загальнорозвивальних та танцювальних.  

Кредит 4.Особливості методики використання засобів фізичного 

виховання.Організація фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 1. Методика навчання основних рухів. 

Види основних рухів та їх характеристика (ходьба, біг, лазіння, стрибки, 

метання, вправи з рівноваги). Техніка виконання основних рухів. 

Методика навчання дітей основних рухів, послідовність добірки фізичних 

вправ для формування в дітей різних вікових груп рухових умінь та 

навичок з основних рухів. Використання підготовчих та допоміжних 

вправ. Прийоми страхування та попередження травматизму. Аналіз 



програм виховання і навчання дітей в дошкільному навчальному закладі, 

базового компоненту дошкільної освіти з розділу «Основні рухи». 

Ускладнення засобів у різних вікових групах відповідно до вікових 

можливостей дітей та завдань рухової підготовленості.  

Тема 2.Рухлива гра як засіб всебічного розвитку 

дошкільників.Характеристика рухливої гри як засобу та методу 

фізичного виховання дітей. Поняття про рухливу гру, її структуру. 

Класифікація рухливих ігор, основні види ігор. Значення рухливих ігор 

для всебічного розвитку дитини дошкільного віку. Видатні педагоги про 

роль рухливої гри у вихованні дитини.  

Тема 3.Вправи спортивного характеру в ЗДО. 

Комплексний вплив вправ спортивного характеру на всебічний розвиток 

дітей. Види спортивних вправ. Правила вибору вправ спортивного 

характеру. Поетапність ознайомлення старших дошкільників з вправами 

спортивного характеру (підготовчий період, допоміжний та основний). 

Особливості методики розучування вправ спортивного характеру. 

Правила поведінки дітей під час розучування вправ та попередження 

травматизму.  

Тема 4. Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з 

фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу. 

Типи фізкультурних занять. Обгрунтування типового плану побудови 

занять з фізичної культури. Способи організації дітей на занятті. 

Регулювання фізичних, емоційних та психічних навантажень. Методика 

проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах, у 

змішаних групах. Особливості організації та варіанти проведення занять 

на повітрі. Зміст занять з фізичної культури в різні пори року. 

Тема 5.Планування  та облік  роботи з фізичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

Значення планування та обліку роботи в дошкільному навчальному 

закладі. Основні вимоги до планування. Реалізація дидактичних 

принципів під час розподілу програмового матеріалу в перспективному 

плані. Оперативне планування. Облік роботи з фізичного виховання 

(попередній, поточний, рубіжний). 

Тема 6. Організація та керівництво системою фізичного виховання 

в ЗДО. 

Функціональні обов’язки завідувача, методиста, медичного працівника, 

вихователя, музичного керівника. Проведення лікарсько-педагогічного 

контролю за системою фізичного виховання. Види контролю за 

системою фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі. 

Методика діагностики рухової підготовленості та стану здоров’я дітей 



дошкільного віку. Методика визначення рівня фізичного навантаження 

на дітей в процесі виконання рухових дій. Метод пульсометра.  

 

Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 закономірності   розвитку   моторики  дітей   раннього  і 

дошкільного віку; 

 особливості реалізації дидактичних принципів навчання дітей 

фізичних вправ,   методи   і   прийоми   навчання   дітей   

загальнорозвивальних, стройових та основних  вправ; 

 послідовність та особливості використання спортивних вправ та 

ігор, 

рухливих ігор та ігор-естафет, змагань у роботі з дітьми; 

 основні    форми   роботи   з   фізичного   виховання   дітей   

раннього   ідошкільного віку; 

 функціональні обов'язки педагогічного персоналу ДНЗ, 

особливості здійснення лікарсько-педагогічного контролю. 

вміти: 

 визначати і письмово фіксувати якісні і кількісні показники 

засвоєння рухових дій для визначення рівня рухової підготовленості та 

виявлення потенційних можливостей у руховій діяльності; 

 проводити індивідуальну роботу з метою корекції фізичного 

розвитку дітей, спрямовувати роботу на розвиток потенціалу дітей з 

основної групи здоров'я; 

 окреслювати перспективу роботи з дітьми підготовчої та 

спеціальної груп з подальшим переходом їх до основної групи;  

 добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з 

метою подальшого розвитку й удосконалення фізичних якостей, 

формування рухових вмінь і навичок у дітей; 

 складати конспекти різних форм роботи з фізичного 

виховання, визначати основні завдання до них, на основі 

індивідуально-диференційованого підходу, врахування стану здоров'я, 

рівня фізичного розвитку та рухової підготовленості, інтересів та 

уподобань дітей;  

 планувати роботу з фізичного виховання дітей протягом дня, 

правильно визначати зміст та об'єм рухової діяльності, її місце в режимі 

дня, враховувати та доцільно добирати різні види навчально-виховної 

роботи з дітьми; 

 добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей 

у відповідності до визначених програмових завдань, доцільні методи і 

прийоми, на основі ґрунтовних знань методики їх проведення, 



неординарних знахідок, творчих втілень передового педагогічного 

досвіду та сучасних наукових надбань. 

3. Нормативний курс із циклу професійних компетентностей. 

4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лісовська Т.А. 

5. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик, 

індивідуальна робота, та самостійна робота. 

6. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

7. Мова викладання: українська 

 

Назва: Теорія і методика музичного виховання 

 

Шифр: 1.01.ННД.29 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: І семестр – 1,7 год. 

Нормативна 

Курс: ІІІ 

Семестр: V 

Лекції: 16 

Практичні заняття: 24 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: екзамен 

     1. Мета курсу: сформувати професійну компетентність майбутніх 

педагогів у галузі музичного виховання дітей дошкільного віку.  

2. Опис курсу. 

 

Кредит 1. Загальні основи теорії і методики музичного виховання  

Тема 1. Предмет і основні завдання методики музичного 

виховання дошкільників. 

Музика як один із видів мистецтва. Предмет та основні завдання 

курсу. Характеристика основних понять (музичне виховання, музичний 

розвиток, музична вихованість, музикальність). Основні методи 



педагогічних досліджень у галузі музичного виховання. Завдання 

музичного виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 2. Становлення і розвиток теорії та методики музичного 

виховання. Структура етносу. Витоки виникнення суспільного 

дошкільного музичного виховання  в дореволюційній російській 

педагогіці. Становлення теорії і практики музичного виховання в 

радянських дошкільних закладах у 20-х – 30-х рр.  Вплив психологічних і 

педагогічних досліджень на розвиток теорії музичного виховання в 

післявоєнний період. Узагальнення найкращого педагогічного досвіду в 50 

– 70-ті роки.   Народна педагогіка про виховання і навчання дітей 

дошкільного віку засобами мистецтва. Родинне виховання як джерело 

формування музично-естетичної культури особистості. Музичне 

виховання в закладах дошкільної освіти на сучасному етапі. Розвиток 

музичного виховання у державних і приватних дошкільних закладах 

різних країн світу. 

Тема 3. Індивідуально-диференційований підхід до музичного 

виховання дітей дошкільного віку 

Сутність  і характеристика індивідуального підходу в психолого-

педагогічній літературі.  Індивідуальний підхід» – як одна з форм 

організації освітнього процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу 

навчання враховує індивідуальні відмінності особистостей, рівень 

розвитку їх здібностей до навчання. Диференціація навчання як форма 

організації навчальної діяльності. Внутрішня і зовнішня форми 

диференціації  (В. Крутецький, Ю. Орлов,             В. Фірсов та ін.). 

Індивідуально-диференційований підхід як засіб підвищення ефективності 

навчання. Психологічне підґрунтя індивідуально-диференційованого 

підходу у працях С. Рубінштейна і П. Гальперіна. Дослідження проблеми 

індивідуально-диференційованого підходу                   (Я. Ковальчук, Н. 

Литвина, Г. Дикопольська та ін.). 

 

Кредит 2. Методика музичного виховання й розвитку дітей 

дошкільного віку 

Тема 1. Основні види музичної діяльності в ЗДО.  

Загальна характеристика основних видів музичної діяльності: 

слухання музики; співи, музично-ритмічні рухи  (рухи під музику, танці, 

музична гра); гра на дитячих музичних інструментах. Основні завдання 

розділу слухання музики. Музичний репертуар. Навчання співів – один із 

найсильніших засобів естетичного впливу на особистість. Охорона 

дитячого голосу. Діапазон. Співацька постава. Вокальні навички. Дихання. 



Дикція, Розспівування. Рухи під музику. Танці. Види танців: фіксовані, 

імітаційні та вільні. Музична гра (сюжетна, безсюжетна). Гра на дитячих 

музичних інструментах (шумові, струнні, духові, клавішно-язичкові, 

ударно-клавішні, ударні). 

Тема 2. Характеристика методів і прийомів музичного 

виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку. 

Методи і прийоми музично–естетичного виховання. Загальна 

характеристика: наочні (наочно-слуховий, наочно-зоровий), словесні 

(бесіда, розповідь, пояснення, роз'яснення), практичні (показ педагогом 

виконавських прийомів у співах, музично-ритмічних рухах, грі на 

музичних інструментах і освоєнні їх дітьми, необхідні для музичної 

діяльності (виконавської й творчої).  

Тема 3. Методика навчання основних видів музичної діяльності 

в кожній віковій групі. 

Слухання музики. Методика навчання в кожній віковій групі. 

Методи і прийоми роботи на заняттях із слухання музики. Співи. 

Методика навчання в кожній віковій групі. Основні методичні прийоми 

розвитку співочих навичок (виразне виконання вокального твору 

музичним керівником, конкретний показ співочих умінь та слово педагога 

(пояснення, вказівки і т. ін.).  

Музично–ритмічні рухи. Методика навчання в кожній віковій групі. 

Методи і прийоми навчання музично-ритмічних рухів. Методика навчання 

елементам різноманітних танців (полька, вальс, український народний 

танець, білоруський, гуцульський і т. ін.). Методика навчання музичним 

рухливим іграм. Навчання гри на дитячих музичних інструментах в 

кожній віковій групі (молодша, середня, старша). Дитячий оркестр – один 

із видів колективного музикування. 

Кредит 3. Форми організації дитячої музичної діяльності в 

закладі дошкільної освіти. 

Тема 1. Форми організації музичної діяльності в ЗДО. 

Загальна характеристика основних форм музичної діяльності в 

дошкільному навчальному закладі: заняття; музика в повсякденному житті 

дошкільного закладу; музичне виховання в сім’ї (в родині). Значення 

занять як форми організації музичної діяльності дітей дошкільного віку. 

Самостійна музична діяльність дітей. Форми використання музики в 

повсякденному житті. Значення сімейного виховання як важливого засобу 

музичного розвитку дітей. Особливості музичного виховання в сім’ї.  

Тема 2. Музичні заняття, їх структура і зміст. 



Роль і зміст музичних занять. Види і типи музичних занять (фронтальні, 

гру-пові, індивідуальні, індивідуально-групові); (традиційні, тематичні, 

бінарні, комплексні, домінантні).  Структура  і методика проведення 

музичного заняття в дошкільному навчальному закладі,  його позитивні та 

негативні моменти. Планування та облік музичних занять. 

Тема 3. Види музично-дидактичних ігор і методика їх 

проведення. 

Призначення музично-дидактичних ігор (зміст, розвиток дії, 

правила). Класифікація музично-дидактичних ігор та методика їх 

розучування в кожній віковій групі.  

Тема 4. Роль музики на святах і розвагах у закладах дошкільної 

освіти. 

Значення свята у закладі дошкільної освіти. Зміст і організація свят. 

Підготовка та проведення свят. Значення розваг. Їх види і форми (концерт,  

гра-драматизація, ляльковий театр, тіньовий театр, настільний театр, театр 

п’яти пальців, вечір ігор, розваг, атракціонів; святкування дня народження 

дітей). Роль музики в їх проведенні. Обов’язки ведучого на святі. 

Проведення святкових ранків. 

Кредит 4. Керівництво роботою з музичного виховання і 

розвитку дітей дошкільного віку 

Тема 1. Організація роботи з музичного виховання в ЗДО. 

Обов’язки завідувача, вихователя-методиста, музичного керівника з 

питань музичного виховання дошкільників в ЗДО. Зміст і основні форми 

роботи музичного керівника з вихователями і батьками (консультації, 

практичні заняття, практикуми). Роль музичного керівника у фізичному 

вихованні дошкільників. Роль вихователя в процесі музичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

Тема 2. Планування і облік роботи музичного виховання в ЗДО. 

Планування роботи з музичного виховання в ЗДО. Види планів. Умови 

успішного планування роботи з дітьми (знання вимог навчальної 

програми; знання вимог спеціалізованої або додаткової програми, матеріал 

якої частково використовується в роботі колективу; хороші знання 

музичного репертуару для всіх вікових груп і вимоги до його підбору; 

знання вікових і індивідуальних особливостей дітей, обізнаність з рівнем 

розвитку музичної вихованості кожної дитини-дошкільника; тісний 

контакт з членами педагогічного колективу, врахування їх інтересів і 



можливостей). Облік – важлива умова правильної побудови музично-

виховної роботи з дітьми. 

Тема 3. Наступність і перспективність в організації музичної 

діяльності в закладах дошкільної освіти та школи. 

Перспективність і наступність – принципи неперервності освіти. 

Неперервність освіти – як система безперервного навчання і виховання 

для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей 

постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації. Наступність – 

врахування вчителями початкової школи здобутків і досягнень дітей в 

дошкільній освіті з метою організації природного входження дитини в 

процес систематичного навчання і виховання, спілкування більш високого 

гатунку в умовах нового соціального середовища (це знання програм, 

змісту й методик дошкільного виховання, базових досягнень у розвитку 

дітей старшого дошкільного віку за різними видами їхньої музичної 

діяльності  та музичної вихованості. 

Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

         – музичні жанри і стилі, українську народну музичну творчість, 

музичний репертуар з різних видів музичної діяльності, творчість 

сучасних та композиторів-класиків, які використовують на музичних 

заняттях та інших формах роботи; 

– основні завдання музичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі; 

– структуру музикальності і вікові рівні музичного розвитку дітей; 

– усі види музичної діяльності, основні методи і прийоми музичного 

виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; 

– форми організації музичної діяльності в ДНЗ; 

– основні засоби музичної виразності, емоційні характеристики 

музики. 

вміти: 

– організувати роботу з музичного виховання та розвитку дітей 

дошкільного віку; 

– планувати роботу з музичного виховання, готувати свята, розваги; 

– надавати методичну допомогу, складати сценарії свят, розваг, 

концертів для дітей різних вікових груп. 



3. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей. 

4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лісовська Т.А. 

5. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик, 

індивідуальна робота, самостійна та творча робота. 

6. 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.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

Мова викладання: українська 

 

 

Назва: ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 6 

Загальна кількість годин: 180 год. 

Тижневих годин: І семестр – 4 год. 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна 

Курс: ІІІ 

Семестр: V 

Лекції: 26 

Практичні заняття: 34 

Самостійна робота: 120 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: ознайомити студентів з ідейно-естетичним 

багатством художніх творів-зразків української та зарубіжної літератури, 

що входять у коло читання дітей дошкільного віку, озброїти майбутніх 

вміннями та навичками виразного читання дитячих творів. 

3.Опис курсу. 

Кредит 1. Дитяча література як складова частина художньої 

літератури 

Тема 1. Дитяча література як складова частина художньої 

літератури 



Поняття «художня література», «дитяча література», «література для 

дітей дошкільного віку». Дитяча література як складова частина художньої 

літератури. Специфічні особливості дитячої літератури. Зміст і обсяг 

курсу. Основи теорії літератури (тема, ідея, сюжет, композиція, образна 

система тощо). 

Тема 2. Народнопоетична творчість для дітей 

Поняття про дитячий фольклор, специфіку його творення, жанри. 

Наукова класифікація дитячого фольклору. Поетична творчість для дітей, 

види народних пісень, їх характеристика. Малі фольклорні жанри 

(загадки, прислів’я, приказки, лічилки, скоромовки та ін.). Українські 

народні казки: визначення, класифікація, жанрові особливості. 

Тема 3. Міфологія як джерело дитячої літератури  

Міфологія як джерело дитячої літератури. Поняття «міф», 

«міфологія». Специфічні ознаки міфу. Персонажі міфу, час і простір у 

міфології. Класифікація міфів. 

Біблія як важлива складова дитячої літератури. Поняття «Біблія». 

Структура Біблії. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Апокрифи. Євангеліє. 

Притча. Переклади Біблії на українську мову. Біблія для дітей. 

Кредит 2. Українська дитяча література 

Тема 4. Українська дитяча література доби Київської Русі  

Література Київської Русі з найдавніших часів свого розвитку має 

виразно Українська дитяча література доби Київської Русі. Історія 

розвитку книго писання й книгодрукування. «Повість минулих літ» та її 

значення для розвитку дитячої літератури. «Повчання Володимира 

Мономаха…» – перший твір, адресований дітям. «Слово о полку 

Ігоревім». Творчість Г.Сковороди. Байки Харківські. 

Тема 5. Нова українська дитяча література  

Нова українська дитяча література. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Значення «Енеїди» І.Котляревського для 

розвитку української дитячої літератури. Жанр байки. Байки П.Гулака-

Артемовського, Л.Боровиковського, Є.Гребінки. Марко Вовчок як 

основоположниця дитячої літератури.   

Кредит 3. Дитяча література XIX століття 

Тема 5. Українська дитяча література XIX ст. 

Загальна характеристика української дитячої літератури XIX 

століття. 



Творчість Т.Шевченка. Погляди великого українського поета на 

освіту й виховання молодого покоління. Пейзажна лірика Т. Шевченка. 

Участь Л.І.Глібова у створенні дитячої літератури. Тісний зв'язок 

його творчості з педагогічною діяльністю. Байки Л.Глібова у дитячому  

читанні. Ліричні вірші Л.Глібова. Жанрова специфіка, широке 

використання народної поетики, вміння автора у простій і доступній для 

дітей формі змінювати навколишнє оточення. 

Тема 6. Творчість Олени Пчілки та Лесі Українки 

Життєвий і творчий шлях Олени Пчілки (Ольги Драгоманової-

Косач). Внесок письменниці у розвиток дитячої літератури. Жанрова 

різноманітність творів: вірші письменниці про дітей, пейзажні поезії 

О.Пчілки, вірші про тварин; казки О.Пчілки; оповідання письменниці про 

дітей; сміховинки. 

Тематичне і жанрове розмаїття творів Лесі Українки. Поезії та казки 

Лесі Українки в дитячому читанні, їх дидактичне значення. 

Виховне та освітнє значення творів Олени Пчілки та Лесі Українки. 

Кредит 4. Українська дитяча література кінця XIX - початку XX ст. 

Тема 7. Участь великого педагога К.Ушинського у створенні 

літератури для дітей 

 Твори К.Ушинського для наймолодших читачів, їх повчальний  

характер («Козлята и вол», «Бишка», «Петух с семьей», «Чужоелицо», 

«Пчела на разведке», «Дети в роще», «Четырежелания», «Какрубашка в 

поле выросла», «Умейподождать»). 

Тема 8. Педагогічна діяльність Івана Франка 

Відображення вимог до дитячої літератури і дитячого читання у 

статтях «Жінка – мати» (розділ «Лектура для дітей»), «Байка про байку». 

Ідейно-тематичне і жанрове багатство творів Івана Франка для дітей. 

Вірші І.Франка для дітей дошкільного віку. Майстерне змалювання 

психології малої дитини в автобіографічних оповіданнях І.Франка. Казки 

І.Франка для дітей. Дидактична і виховна спрямованість казок І.Франка.  

Тема 9. Творчість М.Коцюбинського, В.Винниченка, 

М.Вінграновського для дітей 

Зв’язок творчості М.Коцюбинського для дітей з його педагогічним 

досвідом. Оповідання, їх значення в моральному вихованні дітей. 

Педагогічна діяльність Бориса Грінченка. Оповідання письменника 

для дітей. Дидактична спрямованість казок Б.Грінченка). 

Тематичне багатство творів Степана Васильченка для дітей. 



Тематичне і жанрове розмаїття поетичних творів Олександра Олеся 

для дітей. 

Кредит 5. Дитяча література XX – ХХІ ст. 

Тема 10. Новітня українська література для дітей XX ст.   

Розвиток літератури для дітей у XX столітті. 

Життєвий і творчий шлях Н. Забіли. Жанрова різноманітність творів 

письменниці для дітей. Поетичні твори Н. Забіли для наймолодших 

читачів. Тема раннього дитинства в творчості Н.Забіли. Пізнавальне та 

естетичне значення віршів про природу. Оповідання Н.Забіли для 

наймолодших слухачів– енциклопедія для маленьких дітей. 

Творчість Оксани Іваненко для дітей. Казки письменниці про дітей. 

Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки. Тематичне розмаїття 

творів поетеси для наймолодших читачів. Зв’язок із фольклором, щедре 

використання народних традицій. Загадки поетеси для дітей. Значення їх у 

розвитку підростаючої особистості. 

Життєвий і творчий шлях Марії Познанської. Збірка віршів Марії 

Познанської «Мій квітник». Тематичне багатство поезій для найменших 

читачів. Пізнавальне та виховне значення поезій для дітей. 

Тема 11. Українська проза для дітей II полонини XX століття   

Життєвий і творчий шлях В. Сухомлинського. Жанрова і тематична 

різноманітність творів письменника (оповідання, казки тощо). Твори 

Віктора Кави для дітей.Твори Василя Чухліба у дитячому читанні. 

Виховне та освітнє значення творів українських прозаїків II половини 

XX століття. 

Тема 12. Українська дитяча поезія П половини XX століття 

Тематика творів Платона Воронька для дітей.. Актуальність 

тематики віршів. Змалювання картин дитинства, праці. Майстерність 

поетичних мініатюр. Казки П.Воронька. Використання фольклорних 

традицій. Образність, гумор, дотепність. 

Тематичне розмаїття творів Грицька Бойка для наймолодших 

читачів. Вірші Г. Бойка.Життєвий і творчий шлях Д. Павличка. Збірки 

поезій і казок для дітей.Життя і творчість В.Симоненка. Поезія та 

віршовані казки письменника для дітей.Життєвий і творчий шлях Л. 

Костенко. Збірка творів для наймолодших читачів «Бузиновий цар». 

Виховне та освітнє значення творів українських поетів II половини XX ст. 

для дітей. 

Тема 13. Сучасна українська література для дітей 



Поет і педагог С.Жупанин. Тематичне багатство творів поета для 

найменших читачів.Твори М.Сингаївського у дитячому читанні. Виховне 

та освітнє значення творів письменника для дітей.Твори Катерини 

Перелісної для дитячого читання.Тематичне розмаїття творів Ігоря 

Січовика. 

Творчість Р. Завадовича для дошкільнят. Вірші  та оповідання 

письменника.Казки І.Андрусяка, Б.Харчука та ін.   

Кредит 6. Зарубіжна література в дитячому читанні 

Тема 14. Дитяча література Європи ХVІІ – ХІХ століть  

Поняття про літературну казку.   

Арабські казки «Тисяча і однієї ночі». Французька літературна казка. 

Твори Ш. Перро для дітей. Фольклорна основа. Захоплюючі сюжети, 

яскраві образи, стиль і мова казок. 

Німецькі літературні казки братів Грімм є в казках. Уславлення 

працьовитості, охайності, кмітливості. Гумор і сатира як засіб створення 

комічного. 

Казки Г.Андерсена в дитячому читанні, їх виховне значення. 

Тема 15. Російська дитяча література 

Особливості розвитку дитячої літератури зазначеного періоду. 

Творчість О.Пушкіна, Л.Толстого, П.Єршовадля дітей.  

Літературна діяльність К. Чуковського в галузі дитячої літератури. 

Узагальнення поглядів на дитячу літературу в книзі «От двух до п’яти». 

Літературні казки К. Чуковського, їх дидактичне спрямування. 

Тематичне і жанрове багатство творів С.Маршака для дітей. 

Тематична спрямованість лірики письменника.С.Михалков – поет з країни 

дитинства. Жанрове і тематичне розмаїття творів С.Михалкова дня 

наймолодших читачів. Майстерне відображення дитячої психології, 

розмовної мови у творі «А что у вас?». Гумористичні та сатиричні вірші 

С.Михалкова.Тема природи у творчості М.Пришвіна та В.Біанкі. 

Екологічне виховання дошкільнят засобами художнього слова. 

4. Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- джерела та специфіку дитячої літератури; 

- етапи розвитку української дитячої літератури; 

- жанрові особливості дитячої літератури; 

- творчість провідних українських письменників; 

- особливості зарубіжної літератури. 



вміти: 

- самостійно аналізувати і правильно визначати ідейно-

композиційний зміст дитячих творів, їх значення для виховання дітей; 

- розкривати науково-педагогічні основи творів, створених для 

дітей; визначати роль і місце книги в розумовому розвитку дітей, їхньому 

моральному та естетичному вихованні; 

- працювати самостійно з дитячою книгою; 

- виховувати у дітей любов до книги, до читання їх дітям у 

дошкільних навчальних закладах; 

- виразно читати поетичні і прозові твори дитячої літератури. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

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

Кардаш І. М. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. 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.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська 

 

 

Назва: КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ 

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 4 

Загальна кількість годин:120 год. 

Тижневих годин:І семестр –  год. 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна             Заочна форма 

навчання 

Курс: V 

Семестр: ІХ 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 8 



Самостійна робота: 102 

Вид контролю: залік 

2 . Мета курсу:навчити студентів досконало володіти мовними 

засобами, читати з дотриманням норм сучасної української мови та 

мовленнєвого етикету, навчити вербальним засобам впливу на слухачів, 

оволодіти нормами мовленнєвого етикету, підвищити рівень культури 

мовлення майбутніх педагогів. 

3.Опис курсу. 

Кредит 1. Теоретичні засади курсу «Культура мовлення і виразне 

читання» 

Тема 1. Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання. 

Техніка мовлення 

Культура мовлення та виразне читання як педагогічна дисципліна. 

Предмет, об’єкт, завдання курсу «Культура мовлення та виразне читання». 

Мова і мовлення в аспекті лінгводидактики. Нормативність і культура 

українського  мовлення. 

Характеристика слова і його значення. Поняття «смисл слова» і 

«значення слова». Типи лексичних значень. Словниковий склад 

української мови. Активна й пасивна лексика. Шари української лексики. 

Емоційність як комунікативна якість мовлення. Емоційні слова і 

словосполучення. Їх смислове навантаження. Експресивність мовлення. 

Тропи. Їх значення в мовленні. 

Поняття терміну «виразне читання». Вчення К.Станіславського про 

словесну дію. Принципи та умови виразного читання. 

Технічні показники виразного читання. Дихання. Типи дихання. 

Гігієнічні правила дихання. Дикційна та орфоепічна чистота мовлення. 

Голос. Природи якості і постановка голосу. Якості розвиненого голосу. 

Гігієна голосу. 

Тема 2. Засоби логіко-емоційної виразності читання (ЗЛЕВЧ). 

Теоретичні положення і методика практичного використання засобів 

логіко-емоційної виразності 

Поняття засобів логіко-емоційної виразності. Інтонація як 

мовленнєва явище на слуховому рівні сприймання. Інтонаційне багатство 

мовлення] Ритмічний лад мовлення. Ритм. Ритмічний лад як чинник 

комунікативно  виразності мовлення. Місце засобів логіко-емоційної 



виразності в загальній системі виразного читання. Значення засобів логіко-

емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователя. 

Закономірності зв’язку компонентів виразності. Мовні такти, їх 

значення для процесу читання, мовлення. Паузи. Види пауз. Логічний 

наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий 

логічний наголосу Головний логічний наголос. Мелодика мовлення. 

Значення мелодики мовлення для вираження змісту фрази. Основні 

мелодичні ходи, позначення їх на письмі. Темп мовлення. 

Тема 3. Позамовні (рухові) засоби виразності 

Жести як компонент позамовної виразності. Класифікація жестів  

(прості, складні, вказівні, ритмічні, емоційні (психологічні). Міміка. 

Правила застосування позамовних засобів виразності при читанні 

художніх творів. 

Кредит 2. Виразне читання прозових творів  

Тема 4. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми 

Попередній аналіз тексту. Визначення виховної, пізнавальної 

художньо-естетичної вартості тексту. Окреслення завдань читця та аналізу 

твору з дітьми. 

Літературознавчий аналіз твору. Ідейно-тематичне багатство твору.  

Розгляд теми, жанрових особливостей вирішення її форми викладу. 

Жанрові особливості твору. Колорит виконання. Ступінь характерності 

тембральних забарвлень, інтонаційні ознаки. Розгляд композиції й сюжету 

твору. Усвідомлення авторських засобів та прийоми типізації. Аналіз 

мовлення персонажів. Аналіз естетичних якостей твору. Портретна 

зарисовка героя твору. Змалювання внутрішньої краси, прагнень, 

переживань, вчинків.  Визначення головної мети читання та аналізу тексту 

з дітьми. 

Дієвий аналіз твору. Розчленування твору на частини. Визначення 

перспективного творчого завдання до кожної частини. 

Тема 5. Читання казки 

Своєрідності жанру казки та особливості її поетичної народної мови. 

Вили казок залежно від змісту, характеру зображення подій і дійових осіб. 

Особливості розказування казок, вплив емоційно-експресивного характеру 

миси на інтонування. Мистецтво безпосереднього спілкування із 

слухачем: ведення  розповіді про місце дії, події, героїв. Чітко виражене 

ставлення відповідача до висловлюваного. Виховне спрямування казок. 

Особливості виконання казок у поетичній формі. 



Тема 6. Читання прозових творів 

Особливості оповідань для дітей. Особливості читання розповіді, 

діалогу, монологу. Основні принципи роботи над прозовим текстом, 

особливості  читання опису пейзажу, портрету, інтер'єру. Трактування 

твору читцем. Роль бачення під час роботи над описовою прозою. 

Вироблення павичок спілкування під час виконання різних прозових 

творів. 

Тема 7. Принципи побудови та виконання художньої розповіді 

Роль і місце художньої розповіді у роботі педагога-вихователя. Види 

художньої розповіді. Методика підготовки розповіді. Залежність манери 

виконання від виду розповіді. Складання плану і процес розповіді. 

Навички прямого спілкування під час розповіді з аудиторією. 

Розказування перед аудиторією. Використання грамзаписів і аудіофільмів 

з різними видами розповіді для ознайомлення з особливостями будови і 

манерою донесення до слухачів. 

Кредит 3. Виразне читання поетичних творів 

Тема 8.  Жанрові особливості лірики 

Види поетичних творів. Особливості віршованої мови. Ритмічність і 

музикальність як засоби виявлення емоційно-виразного змісту поетичних 

творів. Особливості темпу-ритму вірша як допоміжного засобу передачі 

емоційно-експресивного вираження змісту, особливості спілкування із 

слухачем під час читання лірики. Роль бачення як способу емоційно-

образної виразності під час підготовки і читання, пейзажної лірики. 

Словесний малюнок. Виконання дум, балад, поем. Робота над поетичними 

текстами малих фольклорних форм: пісенька, прислів’я, загадки. 

Особливості їх звучання, ігрові елементи при читанні цих творів. 

Тема9. Читання байки, гуморески і творів усної народної творчості  

Жанрові особливості байки. Специфіка бачення змальованих подій у 

пайці. Роль і місце розповідача байці: коментар, свідок подій, учасник 

подій. Визначення моралі і пошуки виражальних засобів для донесення її 

до слухачів. Розкриття взаємозалежності трьох компонентів: ідея - мораль 

- підтекст. Дитячі колискові пісні. 

Тема 10. Інсценування творів 

Роль і місце інсценування творів у роботі вихователя. Основні 

прийоми інсценування творів. Види інсценування. Принципи побудови 

сценарію. Створення кінострічки бачень і їх роль у творчому процесі 

інсценування. Особлива манера спілкування з глядачем під час 



демонстрації інсценованих і творів. Особливості інсценування творів 

різних жанрів.  

Кредит 4. Мовленнєвий етикет 

Тема 11. Історія виникнення мовленнєвого етикету 

Історія виникнення мовленнєвого етикету. Культура мовленнєвого 

спілкування. Причини низької мовленнєвої культури. 

Тема 12. Виховання мовленнєвого етикету 

Виховання мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет у різних 

ситуаціях спілкування. Види вітань. Характеристика побудови тексту 

вітання. 

4. Завдання курсу 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- сутність комунікативних якостей мовлення; 

- акцентологічні й орфоепічні норми сучасної української мови;  

- норми мовленнєвого етикету;  

- засоби логіко-емоційної виразності;  

- основи опрацювання, підготовки та виразного читання творів 

різних жанрів. 

вміти: 

- готувати публічні виступи, твори для читання, переказування і 

безпосередньо їх виголошувати; 

- відтворювати експресивно-емоційний зміст художніх творів; 

- вільно і грамотно оперувати мовленнєвими засобами, граматично 

правильно та стилістично вправно висловлювати свої думки, за 

допомогою засобів логіко-емоційної виразності передавати зміст 

художнього твору, відтворюючи його психологічний настрій; 

- реалізувати набуті знання в практичній діяльності в дошкільних 

навчальних закладах.  

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

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

Кардаш І. М. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. 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. 

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

8. Мова викладання: українська. 

 

 

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: 

поглибити професійні знання магістрантів про актуальні проблеми 

дошкільної педагогіки в Україні та сучасними тенденціями її розвитку; 

формування у магістрантів вміння аналізувати специфіку сучасного 

дитинства  в сукупності проявів суб’єктності та самобутності кожної окремої 

дитини; 

формувати вміння удосконалювати форми і методи навчально-

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.  

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 

 

Назва: ОСНОВИ ДИЗАЙНУ 

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна 

Курс: І 

Семестр: І 

Лекції: 10 год 

Практичні заняття: 30 год 

Самостійна робота: 80 

Вид контролю: залік  

Метою курсу є   професійна підготовка студентів до створення 

предметів  і дизайну та оволодіння методикою навчання цьому дітей.  

Завдання курсу: 

– розвиток естетичного та емоційного ставлення до творів мистецтва, 

вміння розуміти їх художній образ; 

– вміння розуміти та цінувати народну художню творчість; 

– виховання активного естетичного ставлення до дійсності. 

2. Опис курсу: 

Кредит 1. Робота з папером і картоном. 

Тема 1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі». 

Історія  виникнення  паперу. Види паперу, функціональні властивості 

паперу. Технологія  виготовлення  паперу  сьогодення. Призначення  

паперу, фактури  паперу  та   види  обробка  паперу. Фізичні  властивості  



паперу.   

Розмічування і вимірювання  на  папері. Графічні  види  робіт. 

Шаблон, трафарет, штамп, як  засоби  облегшення  робіт  з  папером та  

іншими  матеріалами. 

Використання  паперу  в  практиці  трудового   навчання у  початковій  

освіті. Техніка «Орігамі». Перегинання і складання як основна складова у 

створенні виробів у техніці «орігамі». Методика навчання учнів 

виготовленню виробів у техніці «орігамі». Основні базові форми. 

Тема 2. Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. 

Паперові об’ємні фігури. Послідовність дій під час виготовлення 

паперових об’ємних фігур. Створення симетричних силуетних композицій 

вирізуванням паперу. Технологія різання паперу. Витинанка як вид 

декоративно-прикладного мистецтва. З історії витинанки. Види витинанок 

та послідовність створення витинанки. Симетрія й асиметрія у 

композиційних вирізуваннях. Дзеркальна (осьова) симетрія. Правила 

вирізування й техніка безпеки при роботі. 

Тема 3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з 

паперу. 

Аплікація як вид зображальної діяльності та її роль у трудовому 

навчанні. З історії аплікації. Види аплікаційних робіт (предметна, 

сюжетна, декоративна). Декоративна аплікація: геометричні та рослинні 

візерунки і орнаменти. Матеріали і обладнання для аплікаційних робіт. 

Етапи створення аплікаційних виробів. Створення сюжетних аплікацій за 

видуманим сюжетом, за змістом казки. Методика навчання учнів 

створенню аплікацій. Аплікація -  головний  вид  роботи з  папером. Види  

аплікації  за змістом. Композиційні та  кольорові особистості  тематичної 

аплікації. Методика  вироблення  складної  тематичної аплікації. 

Українські  мотиви в аплікаціях. Орнамент. Мозаїка як вид декоративного 

мистецтва. Різновиди мозаїки. Торцювання. Методика створення мозаїки з 

паперу. 

Кредит 2. Робота з природним матеріалом. 

Тема 1. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів. 

Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ. Види 

природних матеріалів, їх специфічні особливості та властивості. 

Природоохоронна заготівля природних матеріалів, зберігання та 

підготовка до роботи. Інструменти, допоміжні матеріали для роботи з 

природними матеріалами. Аплікація з окремих рослинних форм 



(предметна, сюжетна, орнаментна аплікація). Послідовність дій та безпека 

праці під час виготовлення виробів із природних матеріалів.  

Тема 2. Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. 

Створення декоративних виробів із листя. Особливості рослинних форм. 

Загальне поняття про композицію. Конструювання художніх виробів із 

природних матеріалів. 

Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами. 

Тема 1. Робота з текстильними волокнами та нитками. 

Історія  виникнення  тканини. Види  тканин та  волокон і  аналіз  їх  

властивостей. Організація робочого місця, робоча поза при шитті. 

Інструменти та обладнання для роботи з текстильними волокнами та 

нитками в початкових класах. Крій та шиття вручну швейних виробів з 

прямими зрізами. З’єднання деталей ручними швами. Види ручних швів. 

Пришивання ґудзиків, гачків. Різні  призначення  видів  тканин для  

виконання  різних  форм роботи. Види  роботи  з  тканинами та  

волокнистими матеріалами. Аплікація з тканини.  

Тема 2. Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Історія виникнення і розвитку української народної іграшки. 

Значення української народної іграшки у вихованні дітей. Види 

української народної іграшки. Лялька-мотанка, як родинний оберіг. З 

історії виникнення ляльки-мотанки. Етапи та послідовність роботи над 

лялькою. 

Тема 3. Писанкарство. Історія становлення та розвитку писанкарства 

на Україні. Символіка кольору та орнаментики писанки. Писанка в системі 

вірувань та обрядів на Україні. Техніки та матеріали в писанкарстві. 

Традиційні техніки писанкового розпису. Сучасні декоративні техніки в 

писанкарстві. 

Кредит 4. Робота з різними матеріалами. 

Тема 1. Пластичні матеріали, їх види та властивості. Види та 

властивості пластичних матеріалів. Художнє конструювання з пластичних 

матеріалів. Пластилін в навчанні художньої праці. Матеріали, інструменти 

й приладдя для роботи з пластиліном. Техніка безпеки. Технології 

формування окремих частин виробу з пластиліну. Методика навчання 

дітей дошкільного віку створенню виробів з пластиліну. Вироби з 

солоного тіста. Глина в навчанні художньої праці. Види глини для 

практичних робіт. Інструменти прилади для роботи з глиною. Техніка 

безпеки. Підготовка глини до роботи (подрібнення, очистка, відмочування, 

замішування). Способи формоутворення виробів з глини: конструктивний, 



пластичний, литво, штамповка, формування різних фігур поверхні й 

нанесення рельєфного декору. Етапи і послідовність виготовлення виробів 

з глини. Гончарство як один з видів декоративно-прикладного мистецтва. 

Методика навчання простих виробів з глини.  

Тема 2. Робота із сучасними штучними матеріалами. 

Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, синтепон, вата. 

Пластмаси й поролон у виробництві та побуті. Види виробів із сучасних 

штучних матеріалів. Послідовність виготовлення простих виробів із 

використанням пластику, поролону, синтепону, вати. 

3. Завдання курсу:   

 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних 

матеріалів; 

 озброєння студентів необхідними практичними вміннями й 

навичками виготовлення та художнього оформлення виробів; 

 розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, 

усвідомлювати емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, 

що дозволяють передавати його образний зміст; 

 застосування набутих знань, умінь і навичок при виконанні творчих 

завдань; 

 оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного 

віку; 

 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до 

творчості; 

 художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу 

діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного 

мистецтва України. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

вміти: - використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх 

у професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів; 

- логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки; 

- самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати 

інформацію з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші 

події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; 



виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та 

узагальнення; 

- працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти; 

- з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

4.Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри  початкової 

освіти Паршук С.М, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри  

дошкільної освіти Лісовська Т.А. 

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. 

5.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. 

6. Мова викладання: українська 

 

Назва: РИТОРИКА, КУЛЬТУРА ТА ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ  

ВИХОВАТЕЛЯ 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 4 

Загальна кількість годин:120 год. 

Тижневих годин:ІІ семестр – 2год. 

Характеристика навчального курсу 

Дисципліна за вибором студента 

Курс: V 

Семестр: ІІ 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота:80 

Вид контролю: залік 

2 . Мета курсу:навчити студентів досконало володіти мовними 



засобами, читати з дотриманням норм сучасної української мови та 

мовленнєвого етикету, сформувати уміння впливати словом та віртуозно 

відтворювати експресивно-емоційний зміст художніх творів; навчити 

вербальним засобам впливу на слухачів, оволодіти нормами мовленнєвого 

етикету, підвищити рівень культури мовлення майбутніх педагогів, 

послугуватися уміннями техніки мовлення, засвоїти основи опрацювання, 

підготовки та виразного читання творів різних жанрів.  

3.Опис курсу. 

Кредит 1. Культура мовлення як складова частина загальної 

культури людини та професійна необхідність вихователя 

Тема 1. Культура мовлення як педагогічна необхідність 

Предмет, об’єкт, завдання курсу. Мова і мовлення в аспекті 

лінгводидактики. Нормативність і культура українського  мовлення. 

Тема 2. Культура мовлення і мовленнєві помилки 

Характеристика слова і його значення. Поняття «смисл слова» і 

«значення слова». Типи лексичних значень. Словниковий склад 

української мови. Активна й пасивна лексика. Шари української лексики. 

Емоційність як комунікативна якість мовлення. Емоційні слова і 

словосполучення. Їх смислове навантаження. Експресивність мовлення. 

Тропи. Їх значення в мовленні. 

Кредит 2. Комунікативні якості культури мовлення та їх зв'язок із 

стилями мовлення 

Тема 3. Комунікативні якості культури мовлення та їх зв'язок із 

стилями мовлення 

Закономірності зв’язку компонентів виразності. Мовні такти, їх 

значення для процесу читання, мовлення. Паузи. Види пауз. Логічний 

наголос. Функціональні особливості логічного наголосу. Тактовий 

логічний наголосу Головний логічний наголос. Мелодика мовлення. 

Значення мелодики мовлення для вираження змісту фрази. Основні 

мелодичні ходи, позначення їх на письмі. Темп мовлення. 

Кредит 3. Риторика як наука і навчальна дисципліна 

Тема 4. Риторика як мистецтво і наука 

Предмет та розділи класичної риторики. Основні поняття класичної 

риторики. Основоположні розділи класичної риторики. Інвенція як розділ 

класичної риторики. Промова як дослідження. Вибір теми. Моделювання 

аудиторії. Комунікативні ознаки мовлення.Диспозиція як один з етапів 

підготовки ораторської промови. Підготовка промови. Композиційна 

схема промови. Вступ. Його основні характеристики. Основна частина 



диспозиції (виклад та аргументація). Висновки, та їх типи.Елокуція. 

Техніка промови як демонстрація культури оратора. Акція. Основні 

принципи елокуції. Прямі і непрямі тактики мовленнєвого впливу. 

Фігуральність мови. Тропи і фігури у риториці. Акція як завершальний 

етап реалізації риторичної мети.  Вимоги до виступу. Кінетика, жести, 

інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення. Композиційна частина 

промови. Образ оратора. Образ аудиторії. Риторичний ідеал. Зв’язок 

риторики з іншими науками. 

Тема 5. Історія риторики  

Зародження і розвиток вітчизняної риторики. Видатні оратори 

Київської Русі(митрополит Іларіон, Климент Смолятич, Кирило 

Туровський, Володимир Мономах). Українське красномовство в XIII-

XVIIст. Резонанс української культури в східнослов’янських землях. 

Київська школа риторики (XVII-XVIII ст.).  Розвиток українського  

риторичного слова за часів панування Російської та Австро-Угорської 

імперій. Піднесення риторики у сучасному українському суспільстві. 

Кредит 4. Культура ораторського мистецтва 

Тема 6. Культура ораторського мистецтва 

Основні роди, види і жанри красномовства. Академічне 

красномовство. Політичне красномовство. Дипломатичне красномовство. 

Суспільно-побутове красномовство. Діалогічне красномовство. Еристика. 

Гомілетика. «Золоті» правила риторики.Аналіз ораторського виступу. 

Тема 7.  Шляхи вдосконалення техніки мовлення 

Робота над голосом.Прийоми вдосконалення дикції. Артикуляційна 

гімнастика. 

4. Завдання курсу 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- сутність комунікативних якостей мовлення; 

- акцентологічні й орфоепічні норми сучасної української мови;  

- норми мовленнєвого етикету;  

- засоби логіко-емоційної виразності;  

- основи опрацювання, підготовки та виразного читання творів 

різних жанрів. 

вміти: 

- готувати публічні виступи, твори для читання, переказування і 

безпосередньо їх виголошувати; 

- відтворювати експресивно-емоційний зміст художніх творів; 



- вільно і грамотно оперувати мовленнєвими засобами, граматично 

правильно та стилістично вправно висловлювати свої думки, за 

допомогою засобів логіко-емоційної виразності передавати зміст 

художнього твору, відтворюючи його психологічний настрій; 

- цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології в 

навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

- забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного 

віку; 

- самостійно складати мовленнєві зразки розповідей. 

5. Статус у навчальному плані 

Дисципліна за вибором студента  із циклу професійних 

компетентностей 

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

Кардаш І. М. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. 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. 

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

9. Мова викладання: українська 

 

8. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ ОР 

«БАКАЛАВР» 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

6- Програмні компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність 

ІК-1 здатність до продукування нових ідей у сфері професійної компетенції, 

вироблення оптимальної стратегії діяльності і вирішення проблем у нових і 

нестандартних професійних ситуаціях з урахуванням соціальної і етичної 

відповідальності за прийняті рішення з різних напрямків дошкільної освіти. 

ІК-2 здатність визначати наукову і практичну цінність розв’язуваних 

дослідницьких завдань у процесі практичної діяльності. 



 

Загальні 

компетентності 

ЗК-1 здатність розуміти найважливіші поняття і принципи філософії й вміти 

їх аргументувати з метою виявлення причин та наслідків у професійній 

діяльності 

ЗК-2 здатність розуміти права людини, гуманістичні традиції та 

загальнолюдські цінності, формувати власну етичну позицію та 

дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки 

ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої 

діяльності у вихованні дітей - дошкільників 

ЗК-4 здатність порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб 

з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну 

позицію щодо суперечливих питань історії 

ЗК-5 здатність оцінювати сучасні явища соціально-економічного та 

політичного життя України з погляду їх подальшої перспективи 

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах; 

застосовувати мову, символіку й тексти у різноманітних формах та ситуаціях 

для досягнення цілей, розвитку знань та власних можливостей 

ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення 

необхідного результату комунікації; завершувати комунікацію і 

контролювати посткомунікативні ефекти 

ЗК-8 здатність використовувати англійську мову у професійних, наукових та 

ін. цілях 

Фахові 

компетентності 

ФК-1 здатність розуміти принципи побудови та функціонування 

обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на ПК та їх 

алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і 

комп’ютерних мереж; 

ФК-2здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для 

розробки навчально-методичних ресурсів; 

ФК-3 здатність пояснити загальні уявлення про особливості пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери та всієї особистості в цілому різних 

категорій дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

ФК-4 здатність надавати консультативну допомогу дітям та батькам дітей, 

які мають труднощі під час навчання; 



ФК-5 здатність здійснювати профілактику спадкових захворювань; 

ФК-6здатність діагностувати психофізіологічні аспекти поведінки дитини; 

ФК-7 здатність розуміти особливості процесів дихання, травлення, обміну 

речовин, вікові особливості функціонування мозку дитини, значення 

нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та 

взаємозвязку організму з довкіллям 

ФК-8 здатність забезпечити особисту безпеку та безпеку довколишніх в 

екстремальних ситуаціях природного походження; 

ФК-9здатність створювати передумови морального здоров’я в різних формах 

роботи та у повсякденному житті, виховувати у дітей моральність, сприяти їх 

моральному волевиявленню, вмінню відповідно реагувати на життєві 

ситуації,  поводитись відповідно до моральних норм поведінки; 

ФК-10здатність формувати культурно-гігієнічні навички, вміти добирати 

доцільні і дійові засоби, що забезпечують систематичне дотримання дітьми 

особистої гігієни; 

ФК-11 здатність брати участь у пілотних проектах зі створення інноваційних 

платформ дитячого навчального закладу у сфері психологічної, структурної 

та комплексно орієнтованої роботи вихователя дитячого навчального 

закладу; 

ФК-12здатність розробляти комплексні та індивідуальні психологічні 

проекти для залучення додаткових фінансових коштів (фандрайзінг); 

ФК-13здатність створювати психологічні проекти для роботи з людьми у 

важких життєвих ситуаціях, для забезпечення їхнього фізичного, психічного і 

соціального здоров'я 

ФК-14 здатність забезпечувати високий рівень психологічної культури 

технологій психологічного захисту дітей дошкільного віку; 
 

ФК-15здатність здійснювати посередницьку, психолого-профілактичну, 

консультаційну діяльність з проблем розвитку в дитини пізнавальних 

психічних процесів, емоційно-вольової сфери та індивідуально-

психологічних особливостей; 

ФК-16здатність забезпечувати психологічний захист, допомогу та підтримку 

дитині; 



ФК-17здатність створювати психологічно сприятливе середовище в 

дошкільному навчальному закладі; 

ФК-18здатність систематично використовувати результати наукових 

досліджень для забезпечення ефективності діяльності вихователів, 

забезпечення психічного здоров'я дитини; 

ФК-19здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності психологічні та статевовікові особливості дітей; 

ФК-20здатність забезпечувати високу психологічну культуру своєї участі в 

соціально-проектній діяльності дошкільного навчального закладу; 

ФК-21 здатність розробляти психолого-педагогічні рекомендації вихователю 

(вчителю) на основі даних психологічного аналізу заняття, (уроку), складати 

психолого-педагогічну характеристику на дитину (учня) та навчальну групу; 

ФК-22здатність визначати психологічні особливості навчання дітей за 

різними методиками, визначати індивідуальні особливості научіння дітей, 

тип спрямованості особистості, особливості пізнавального стилю; 

ФК-23здатність проводити круглі столи, виховні заходи, ігри, вправи, 

дискусії тощо; 

ФК-24здатність розробляти конспекти занять і виховні заходи із 

застосуванням інтерактивних методів навчання; 

ФК-25 здатність аналізувати специфіку поліетнічного середовища, 

забезпечувати соціальне благополуччя представників різних етнічних груп; 

ФК-26здатність створювати психологічно сприятливе середовище в освітніх 

установах, толерантно ставитися до етнічних особливостей дітей, сприяти 

міжкультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

ФК-27 здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в днз; 

ФК-28 здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійній деформації; 

ФК-29 здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати у 

сучасну практику навчання і виховання дітей дошкільного віку; 



ФК-30здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для дошкільних 

навчальних закладів; 

ФК-31здатність компетентно використовувати законодавчі і нормативні 

документи у галузі дошкільної освіти; 

ФК-32здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку педагогічної науки в 

цілому та дошкільній освіті зокрема; 

ФК-33здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

ФК-34здатність визначати наукову і практичну цінність розв'язуваних 

дослідницьких завдань у процесі практичної діяльності; 

ФК-35 здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміти творчо використовувати отримані 

знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-36здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства; 

ФК-37здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми; 

ФК-38здатність цілеспрямовано й ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

ФК-39здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку; 

ФК-40здатність організовувати предметно-ігрове середовище в різних 

вікових групах дошкільного навчального закладу; 

ФК-41здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі, враховуючи потреби, 

інтереси, попередній досвід дитини; 

ФК-42 здатність аналізувати педагогічні явища в різні історичні епохи, 

педагогічні системи класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної 

педагогіки; 

ФК-43здатність використовувати  історичний метод для вирішення 

практичних завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку; 



ФК-44  здатність розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої 

компетенцій у дітей дошкільного віку; 

ФК-45здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, 

розвивальне мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

ФК-46здатність формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід 

мовленнєвої взаємодії з дорослими й однолітками; 

ФК-47здатність розробляти й застосовувати сучасні педагогічні технології 

організації та управління навчально-мовленнєвою й художньо-мовленнєвою 

діяльністю в дошкільному закладі; 

ФК-48  здатність створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей у днз із залученням батьків; 

ФК-49  здатність використовувати різні форми організації ознайомлення 

дітей із суспільним довкіллям дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, 

попередній досвід дитини; 

ФК-50  здатність виконувати мистецький аналіз творів образотворчого 

мистецтва, розвивати вміння сприймати художні образи у творах мистецтва; 

ФК-51здатність залучати дітей до кращих здобутків  світового і 

національного мистецтва, розвивати вміння сприймати художні образи у 

творах мистецтва; 

ФК-52здатність володіти різноманітними техніками в галузі малюнка, 

живопису, декоративних розписів, скульптури, аплікації, витинання та 

конструювання; 

ФК-53здатність розвивати художньо-творчі здібності дітей в процесі 

створення ними різних за змістом художніх образів (предметних, сюжетних, 

декоративних); 

ФК-54здатність аналізувати продукти художньої творчості дітей для 

виявлення інтересів, уподобань, обдарованості до занять образотворчою 

діяльністю; 

ФК-55 здатність обирати оптимальні методи та засоби фізичного виховання з 

метою подальшого розвитку і вдосконалення фізичних якостей, формування 

рухових вмінь і навичок дітей; 



ФК-56  здатність складати конспекти з різних форм роботи з фізичного 

виховання, визначати основні завдання  до них, на основі індивідуально-

диференційованого підходу, враховуючи стан здоров’я, рівень фізичного 

розвитку та рухової підготовленості, інтересів та уподобань дітей; 

ФК-57  здатність планувати роботу з фізичного виховання дітей упродовж 

дня, визначати зміст та об’єм рухової діяльності, її місце в режимі дня, 

враховувати та доцільно добирати різні види навчально-виховної роботи з 

дітьми; 

ФК-58  здатність регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість 

вправ, їх дозування, чергування  вправ для різних груп м’язів, різної ступені 

інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне 

обладнання; 

ФК-59  здатність  проводити проміжні та рубіжні зрізи показників рівня 

сформованості рухових вмінь та навичок у дітей, робити порівняльний 

аналіз; 

ФК-60  здатність здійснювати консультування батьків з різних питань 

фізичного виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-61  здатність формувати культурно-гігієнічні навички, вміти добирати 

доцільні і дійові засоби, що забезпечують систематичне дотримання дітьми 

особистої гігієни; 

ФК-62здатність використовувати методи і форми, технології (в т.ч. ігрові) 

навчання дітей елементів математики в різних вікових групах дошкільного 

навчального закладу;  

ФК-63здатність реалізовувати принцип наступності у формуванні 

елементарних математичних уявлень дітей в дошкільних навчальних 

закладах та початковій школі;  

ФК-64здатність діагностувати логіко-математичний розвиток дітей; 

ФК-65  здатність використовувати ефективні методи, прийоми та форми 

організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі 

з формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього і 

дошкільного віку; 

ФК-66  здатність використовувати  в майбутній професійній діяльності 

доцільні методи та прийоми, різноманітні форми роботи з музичного 

виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-67здатність володіти практичними вміннями і навичками в різних видах 



музичної діяльності 

7- Програмні результати навчання 

 Визначені стандартом вищої освіти 

– знати етичні та правові норми, які регулюють відносини людини до 

суспільства, навколишнього середовища, вміти враховувати їх у власному 

житті і професійній діяльності; 

– розуміти сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії; 

– мати цілісне уявлення про процеси та явища, що відбуваються у 

суспільстві і природі, про методи їх пізнання, уміти скористатись ними при 

вирішенні відповідних освітньо-виховних завдань при виконанні 

професійних функцій; 

– мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіти вміннями та 

навичками фізичного самовдосконалення; 

– мати належний рівень професійної підготовки і загальної культури, 

творчого підходу до професійних справ; 

– уміти на науковій основі організувати свою працю, використовувати 

найновіші методи; 

– володіти знаннями основ виробничих відносин, готовністю для кооперації 

з колегами та до роботи в колективі, знати основи педагогічної майстерності; 

– вміти набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні 

освітянські технології 

– знати основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів; 

– володіти державною мовою України; 

– використовувати й укладати нормативні і правові документи стосовно 

майбутньої діяльності, вживати необхідні засоби до відновлення порушених 

прав; 

– оцінювати досягнення культури на підставі знання історичного контексту 

їх створення, бути здатним до діалогу на теми ставлення до культури і 

суспільства; 

– на базі лексичного мінімуму однієї з іноземних мов і граматичного 

мінімуму спілкуватися усними та письмовими формами; 



–знати основнідержавнідокументи, правові та нормативніакти з 

питаньвиховання і навчання, соціальногозахистудітей; 

– знати системи соціального виховання дітей, основні напрями і перспективи 

розвитку народної освіти і педагогічної науки в Україні, близькому 

зарубіжжі, у світі; 

– знати лінгвістичні основи української мови, а також Закон про мови в 

Україні; 

– знати тенденції, закономірності розвитку загальної та дошкільної 

педагогіки, їх органічну єдність і водночас специфіку, пріоритети 

вітчизняної педагогічної думки, її вплив на розвиток освіти в інших країнах; 

– знати програмно-методичні документи і матеріали; 

– знати методи психолого-педагогічної діагностики розвитку дитини; 

– знати способи педагогічного керівництва педагогом вихованням дітей в 

сім’ї, а також забезпечення наступності між дошкільним навчальним 

закладом і школою; 

–знати ефективніформи і методироботи з батьками; 

– здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей; сприяти 

розвитку здібностей і задатків; 

– застосовувати систему педагогічних впливів, які ґрунтуються на 

національних традиціях, педагогіці співробітництва, гуманного ставлення до 

дитини; 

– проводити діагностичне обстеження дошкільника, аналізувати рівень 

розвитку знань і умінь, здійснювати різні види спостереження, 

співпрацювати з сім’єю. 

– знати анатомію і фізіологію дитини дошкільного віку; 

– знати основи педіатрії і гігієни дітей; 

– знати основи психолого-педагогічних, методичних дисциплін, необхідних 

для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційних завдань; 

– знати зміст, організаційні форми і методи навчання і виховання дітей 

дошкільного віку для здійснення їх різнобічного розвитку; 

– знати основи етики й естетики, дитячої літератури з основами культури і 

техніки мовлення, народознавства і родинної педагогіки; 



– знати методи педагогічного керівництва різними дитячими діяльностями; 

– знати зміст чинних посібників з різних питань виховання і навчання дітей 

дошкільного віку; 

– знати методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної 

техніки, комп’ютера в роботі з дітьми;  

– планувати, організовувати і результативно здійснювати навчально-виховну 

роботу з дошкільниками; 

– керуватися в своїй педагогічній діяльності принципами загальнолюдської 

моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, опори на 

любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища; 

– застосовувати знання педагогіки, психології, методик в процесі організації 

предметно-практичної та предметно-художньої діяльності вихованців, 

розвитку мови і мовлення, математичних уявлень тощо; 

– забезпечувати набуття дітьми життєвого досвіду, знань, умінь і навичок, 

необхідних для їх подальшого навчання в школі; 

– узагальнювати досвід, впроваджувати кращий педагогічний досвід у 

власній педагогічній роботі з дітьми; 

– підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 

– здійснювати психо-корекційний вплив на дітей, які мають деякі 

відставання в розвитку, які знаходяться в кризовому стані та конфліктних 

ситуаціях.  

Визначені   вищим навчальним закладом 

– складати діагностувальні завдання щодо з’ясування в дітей сформованості 

рівнів розвитку комунікативно-мовленнєвого, морального, естетичного, 

музичного, фізичного розвитку; 

– вміти співпрацювати з різними партнерами (колеги – батьки – діти 

дошкільного віку), виконувати різні ролі та функції у колективі з організації 

різних видів діяльності в дошкільному навчальному закладі; 

– проектуватирозвивальне середовище дошкільного навчального закладу 

(використання іграшок, репродукцій картин, організація виставок художньої 

творчості дітей та їхніх батьків);  



– конструювати заняття, розваги, свята, дозвілля з дітьми різних категорій і 

за різних соціальних умов; 

– планувати діяльність у дошкільному навчальному закладі (складати 

перспективний і календарний план з організації різних видів діяльності);  

– використовувати інноваційні методичні прийоми (дискусія, створення 

ігрових імітаційних моделей, графічних моделей, комп’ютерне 

моделювання, шоу-технології, презентації тощо) 
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