
 



 



Анотація 

Дисципліна «Національно-патріотичне виховання в закладах дошкільної освіти» 

належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. Вона сприяє засвоєнню знань 

та відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім вихователям  для успішної 

реалізації національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти. Програма 

дисципліни розкриває основні категорії національного та патріотичного виховання 

дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. Дисципліна знайомить із 

історією національного виховання,  проблемами формування особистості дошкільника 

засобами українського фольклору, української символіки, народного календаря.  Велика 

увага приділяється ідеології українського народу. Програма включає вивчення 

особливостей національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти, 

принципи, форми і методи виховання. 

Ключові слова: національне виховання, патріотичне виховання, заклад дошкільної 

освіти, ідеологія українського народу, символіка українського народу, народний календар, 

козацьке виховання. 

Summary 

The discipline "National-patriotic education in preschool education" belongs to the list of 

disciplines of free choice of the student. It promotes the acquisition of knowledge and skills 

necessary for future educators for the successful implementation of national-patriotic education 

in preschool education. The program of the discipline reveals the main categories of national and 

patriotic education of preschoolers in a modern preschool institution. The discipline acquaints 

with the history of national education, the problems of forming the personality of a preschooler 

by means of Ukrainian folklore, Ukrainian symbols, folk calendar. Much attention is paid to the 

ideology of the Ukrainian people. The program includes the study of the peculiarities of national-

patriotic education in preschool education, principles, forms and methods of education. 

Key words:   national upbringing, patriotic upbringing, preschool education institution, 

ideology of the Ukrainian people, symbols of the Ukrainian people, national calendar, Cossack 

upbringing.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній ступінь 

магістра 

 

10 - 

Практичні, семінарські 

30 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 - 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 

год. – самостійна робота (33.3%~66.4%). 

 

 

 



 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

3-й - 

Лекції 

 

Освітній ступінь 

магістра 

 

4 - 

Практичні, семінарські 

10 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

106 - 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 106 

год. – самостійна робота (11,66%~88,34%). 

 

 

 

 



1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу:  розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про 

основні цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного виховання в 

закладах освіти; форми, методи, прийоми і способи роботи з дошкільнятами,  школярами 

та студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

Завдання курсу: розвиток методичної компетентності студентів у галузі 

національно-патріотичного виховання особистості; утвердження в свідомості і почуттях 

особистості студента патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною 

свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю 

дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності 

громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, 

спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних 

принципів; формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

педагогіки, технології викладання фахових дисциплін, теорія та методика співпраці з 

родинами. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

педагогіки, технології викладання фахових дисциплін, теорія та методика співпраці з 

родинами. психологія, сімейне виховання, підготовка молоді до сімейного життя, 

етнопсихологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні  результати навчання:  

1. ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом дошкільної загальної освіти. 

2. ПРН 2. Знати вікові особливості дітей дошкільного віку, індивідуальні 

відмінності в перебігу пізнавальних процесів. 

3. ПРН 3. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, 

сучасні навчальні технології. 

4. ПРН 4. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи 

освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом дошкільної загальної 

освіти. 

5. ПРН 5. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують дошкільну  

освіту: Державного стандарту дошкільної освіти, навчальних програм предметів. 

6. ПРН 6. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну 

основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом дошкільної  загальної освіти, 

під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

7. ПРН 7. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

перебігу пізнавальних процесів дітей  та стратегії їх урахування в процесі навчання, 

розвитку й виховання дошкільників.  

 

Мова навчання – українська. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  



І. Загальнопредметні компетентності:  

ЗК-1 Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової 

школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 

різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 

сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-

політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 

власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 

початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 

соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 

соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 

середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 

повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 

учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 

ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 

педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 

групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 

навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 

виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 



ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 

у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні 

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної 

діяльності дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та 

оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати 

можливі наслідки їх застосування.  

ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, 

участь у роботі кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, 

педагогічних читань, виставок,  конкурсів, у розробленні навчально-методичних 

матеріалів щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-4 Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  

прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з 

дисциплін психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

ФК-5 Культурологічна. Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися морального  і 

фізичного вдосконалення своєї особистості,  володіння культурою спілкування 

державною та однією з іноземних мов.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4  кредити ECTS. 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит  1. Українська народна педагогіка як основа національно-

патріотичного виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

Кредит 2. Ідеологія українського народу. 

Тема 3. Український фольклор як засіб національного виховання. Символіка 

українського народу і виховання особистості.  



Кредит 3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах 

дошкільної освіти. 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

 

16 2 4   10 

Усього: 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Ідеологія українського народу  

Тема 3. Український фольклор як засіб національного 

виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості.  

 

30 2 8 - - 20 

Усього:  30 2 8 - - 20 

Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної 

освіти 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Усього годин: 
120 10 30 - - 80 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  13 1 2 - - 10 



 

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

 

17  2   15 

Усього: 30 1 4 - - 25 

Кредит  2. Ідеологія українського народу  

Тема 3. Український фольклор як засіб національного 

виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості.  

 

30 1 2 - - 27 

Усього:  30 1 2 - - 27 

Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

 

30 1 2 - - 27 

Усього: 
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної 

освіти 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 

30 1 2 - - 27 

Усього: 
30 1 2 - - 27 

Усього годин: 
120 4 10 - - 106 

 

 

3. Теми лекційних   занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Історична пам’ять та 

історична свідомість. 

2 

2.  Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 2 

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

2 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 2 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

2 

 Разом: 10 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа   



національно-патріотичного виховання. 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Історична пам’ять та 

історична свідомість. 

1 

2.  Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість.  

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

1 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 1 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

1 

 Разом: 4 

 

 

6.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Історична пам’ять та 

історична свідомість. 

2 

2.  Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 4 

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

8 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 8 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

8 

 Разом: 30 

 

 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Історична пам’ять та 

історична свідомість. 

2 

2.  Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 2 

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

2 



виховання особистості. 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 2 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

2 

 Разом: 10 

 

8.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Тема 2.Історична пам’ять 

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

2.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

20 

3.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

20 

4.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах   

Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді ( Додаток до наказу МОН України №641 від 16.06.2015) 

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

20 

Разом:  80 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.  Історія національного виховання. Тема 2.Історична пам’ять 

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

25 

2.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

27 



Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

3.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

27 

4.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах   

Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді ( Додаток до наказу МОН України №641 від 16.06.2015) 

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

27 

Разом:  106 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Питання для індивідуального науково-дослідного завдання  

 з дисципліни «Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти»    

1. Виховання дітей засобами фольклору. 

2. Виховання молодших школярів у сім’ї на засадах народної педагогіки. 

3. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення. 

4. Родинно-національні традиції сім’ї 

5. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській школі за системою 

В.О.Сухомлинського   

6. Науково-теоретична спадщина з проблем співробітництва сім’ї і школи 

7. Духовні цінності  особистості у виховному діапазоні. 

8. Сутність культури поведінки та шляхи її формування у дитини в сім’ї 

9. Задоволення потреби вихованця в сім’ї  у особистісній безпеці. 

10. Психологічні та моральні орієнтації учасників комунікативної взаємодії в сім’ї 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох етапів: 

1 етап – підготовка завдання 

2 етап – захист науково-дослідного завдання  

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів грамотно і послідовно 

створювати презентацію, науково обгрунтувати основні ідеї і положення дитячої 

психології. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) науковість; 

2) обгрунтованість; 



3) змістовність. 

10.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.Завданням підсумкового 

контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом програмового матеріалу 

модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з 

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації національно-патріотичного виховання в закладах 

дошкільної освіти; здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань;  володіють 

вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні особливостей національно-

патріотичного виховання особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та 

демонструють самостійність і оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти 

провідні положення наукових праць з педагогіки; чітко формулюють власну думку та 

переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;  виявляють високий рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і 

самостійно виправляють.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні 

до розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження 

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються 

певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   



 Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні 

до розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження 

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються 

певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача 

аналізують і наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати 

 теоретико-практичні завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних 

думок, використовувати словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний 

рівень мовленнєвої культури; припускаються значної кількості помилок, які виправляють 

під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними 

виправити їх із допомогою викладача.   

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. 

Розподіл балів, які отримують студенти по 4-х кредитах 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 1 Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

Кредит 4 

 

20 400 

50 50 100 100 

 

80 

 

 

11. Засоби діагностики  

Контрольна робота, поточне опитування, тестування, реферат, презентація, 

перевірка лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт, термінологічний 

словник, розробка тестових завдань, розробка  виховного заходу з національно-

патріотичного виховання для дітей дошкільного віку. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

12. Методи навчання 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної 

бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 



3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення 

ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації 

новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні.  
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