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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної
педагогіки» складена Лісовською Т.А. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта.
Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, філософія, фахові
методики дошкільної освіти.
Мета та завдання навчальної дисципліни
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.
Завдання курсу:
– поглибити професійні знання магістрантів про актуальні проблеми дошкільної педагогіки в Україні
та сучасними тенденціями її розвитку;
– формування у магістрантів уміння аналізувати специфіку сучасного дитинства в сукупності проявів
суб’єктності та самобутності кожної окремої дитини; формувати вміння удосконалювати форми і
методи освітнього процесу закладів дошкільної освіти відповідно
до
сучасних
вимог
дошкільної освіти України.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-2 здатність визначати власну світоглядну концепцію освіти;
ЗК-3 здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та дослідницькою
культурою.
ЗК-9 здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного процесу у сфері
вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій;
ЗК-10 здатність проектувати педагогічні технології підготовки студентів зі спеціальності
«Дошкільна освіта», з використанням сучасних інформаційних засобів;
ІІ. Фахові:
ФК-1 здатність розробляти та реалізовувати педагогічні технології з дошкільної
педагогіки;
ФК-4 здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в українській освітянській
практиці;
ФК-6 здатність визначати і діагностувати особливості розвитку особистості в різних видах
діяльності (індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати ефективність освітніх програм
для вищої і дошкільної ступенів системи освіти;
ФК-11 здатність модифікувати, адаптувати та створювати нові методи і методики навчальнодослідницької діяльності в галузі дошкільної
освіти з використанням сучасних інформаційних технологій;
ФК-14 здатність
до
самоорганізації і саморегуляції в процесі
професійної
діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Ступенева підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Кваліфікаційна
характеристика магістра педагогічної освіти. Навчальні плани та робочі програми. Освітні завдання
курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в Україні.
Витоки вищої освіти в часи України-Руси (IX – XI ст.) Українські вищі навчальні заклади (XVI
– XVIII ст.). Вища школа в умовах царської Росії (XVIІ – XIX ст.). Вища школа і освіта в часи
Української Народної Республіки – УНР. Особливості вищої освіти і школи в Україні періоду СРСР
(1917-1991 рр.). Українська вища школа та освіта в зарубіжних країнах.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та виховання
дітей дошкільного віку.
Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.
Суть принципу антропоцентризму як основи педагогічної системи О. Декролі. Принцип
концентрації освітньої програми навколо «центрів інтересів». Важливість пристосування навчання
до нахилів і інтересів дитини в ранньому та дошкільному дитинстві. Оригінальність методики
класифікування та колекціонування О. Декролі. Погляди О. Декролі на гру як творчу діяльність
дитини.
Тема 4. Метод наукової педагогіки 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 5. Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р. Штейнера).
Життєвий і творчий шлях Р. Штейнера. Антропософія як основа вальдорфської педагогіки.
Ідея гармонії природи дитини і навколишнього середовища в педагогіці Р. Штейнера. Організація
педагогічного процесу у вальдорфських школах (дитячих садках).
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план.
Життєвий та педагогічний шлях П. Петерсена. Йена-план, його характеристика, основні
принципи. Організація навчального процесу в Йєна-план-школах.
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
Видатний французький педагог Селестен Френе та його педагогічні погляди. Загальні
принципи перетворення школи в нових умовах. Основні етапи виховання за С. Френе. Формування
індивідуальності через общинність у педагогіці П. Петерсена.
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
Тема 8. 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 9. Сучасне традиційне навчання.
Класифікаційні параметри традиційного навчання та цільові орієнтації. Концептуальні
положення. Особливості змісту та методики традиційного навчання. Класно-урочна організація
навчання, яка склалася в XVIІ столітті на принципах дидактики, сформульованих Я.А. Коменським,
і до сьогодні переважає в школах світу.
Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
Становлення та розвиток теорії розвязання винахідницьких завдань. Мистецтво спілкування
за принципами тренінгових занять. Використання елементів ТРВЗ в роботі закладу дошкільної

освіти.
Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
Ранній розвиток і виховання дітей у технології М. Зайцева. Наукова обгрунтованість
технологій раннього та інтенсивного навчання. Особливості змісту технології навчання дітей
читання з використанням «Кубиків Зайцева».
Тема 12. Педагогічні технології на грунті особистісної орієнтації педагогічного процесу
(педагогіка співробітництва, система Ш. Амонашвілі, система Є. Ільїна).
Педагогіка співробітництва – «напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, мета
якого демократизація й гуманізація педагогічного процесу». Педагогіка співробітництва набуває
популярності в сучасній європейській освіті, яка своєю головною метою вважає надання
особистості потужної життєвої мотивації, формування її потенціалу як системи творчих здібностей
і передумов їх реалізації, виховання її впевненою у своїх правах і свідомою в обов'язках, надання їй
автономності як запоруки її самоактуалізації. Гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі.
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності
Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній вищій 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 14. Інноваційна діяльність педагога.
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.
Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога дошкільної освіти.
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і класифікація.
Поняття інтерактивного навчання. «Пасивна», «активна» та «інтерактивна» моделі навчання,
їх короткі характеристики. «піраміда навчання». Сутність інтерактивного навчання. Класифікація
інтерактивних методів навчання.
Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході вузівської лекції.
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.
Тема 17. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти
Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами студентів (курсова робота,
проекти та ін.). Підготовка до захисту і захисти дослідницьких робіт. Керівництво студентськими
науковими роботами з дошкільної педагогіки, науковими гуртками, студіями тощо. Робота з
науковою літературою. Вимоги до написання наукової статті.
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь
ступінь

знань,

освітній

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
01 Освіта
Кількість кредитів–5

Нормативна

Напрям підготовки
012 «Дошкільна освіта»
Рік підготовки:
1-й

Загальна кількість
годин – 150 год.

Спеціальність:
012 Дошкільна освіта

Семестр

1-й
Лекції
16 год.
Практичні

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2,2 год.
самостійної роботи
студента – 8 год.

Ступінь магістра

44 год.
Самостійна робота
90 год.
Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська.
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 60 год. – аудиторні заняття, 90 год. –
самостійна робота (40% ~ 60%).

Найменування
показників

Галузь

знань,

освітній

ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
01 Освіта
Кількість кредитів–5

Нормативна

Напрям підготовки
012 «Дошкільна освіта»
Рік підготовки:
1-й

Загальна кількість
годин – 150 год.

Спеціальність:
012 Дошкільна освіта

Семестр

1-й
Лекції
6 год.
Практичні
Ступінь магістра

8 год.
Самостійна робота
136 год.
Вид контролю: іспит

Мова навчання – українська.
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для заочної форми навчання – 150 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 136 год. –
самостійна робота (7% ~ 93%).

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
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.
Завдання курсу:
– поглибити професійні знання магістрантів про актуальні проблеми дошкільної педагогіки в
Україні та сучасними тенденціями її розвитку;
– формування у магістрантів уміння аналізувати специфіку
сучасного дитинства в
сукупності проявів суб’єктності та самобутності кожної окремої дитини; формувати вміння
удосконалювати форми і методи освітнього процесу закладів дошкільної освіти відповідно до
сучасних вимог дошкільної освіти України.
практичній діяльності.
Передумови для вивчення дисципліни: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, філософія,
фахові методики дошкільної освіти.
Навчальна дисципліна складається з 5-х кредитів.
Очікувані результати навчання:(відповідно до ОПП).
Визначені стандартом вищої освіти:
ПРН-1. Розуміти і володіти провідними категоріями педагогіки і психології вищої школи,
методики викладання дисциплін професійно- педагогічного циклу.
ПРН-2. Ідентифікувати вікові особливості соціального і психологічного розвитку студентів;
володіти методами діагностування і методичного супроводу індивідуальної підготовки майбутніх
фахівців дошкільної освіти.
ПРН-4. Знати зміст і володіти алгоритмом професійних дій щодо підготовки і методичного
забезпечення різних видів навчальної роботи зі студентами (лекції, семінарські і практичні заняття,
самостійна робота, науково-дослідна тощо).
ПРН-5. Знати мету, завдання, методику розробки навчальних програм, організаційних форм і
методів навчання студентів; встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими
результатами.
ПРН-7. Визначати та аргументувати вибір об’єкта, предмета, мети і завдань наукового
дослідження; розуміти зв'язок методів дослідження з його предметом і завданнями.
Визначені закладом вищої освіти:
ПРН-1. створювати методичний інструментарій з моніторингу в галузі теорії і
практики вищої педагогічної і дошкільної галузі освіти.
ПРН-2. застосовувати на практиці оптимальні та ефективні методи, засоби та форми навчання,
поширені у вальдорфській педагогіці.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-2 здатність визначати власну світоглядну концепцію освіти;
ЗК-3 здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та дослідницькою культурою.
ЗК-9 здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного процесу у сфері
вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
ЗК-10 здатність проектувати педагогічні технології підготовки студентів зі спеціальності
«Дошкільна освіта», з використанням сучасних інформаційних засобів;
ІІ. Фахові:
ФК-1 здатність розробляти та реалізовувати педагогічні технології з дошкільної
педагогіки;
ФК-4 здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в українській освітянській
практиці;

ФК-6 здатність визначати і діагностувати особливості розвитку особистості в різних
видах діяльності (індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати ефективність
освітніх програм для вищої і дошкільної ступенів системи освіти;
ФК-11 здатність модифікувати, адаптувати та створювати нові методи і методики навчальнодослідницької діяльності в галузі дошкільної освіти з використанням сучасних інформаційних
технологій;
ФК-14 здатність
до
самоорганізації і саморегуляції в процесі
професійної
діяльності.
Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Ступенева підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Кваліфікаційна
характеристика магістра педагогічної освіти. Навчальні плани та робочі програми. Освітні
завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в Україні.
Витоки вищої освіти в часи України-Руси (IX – XI ст.) Українські вищі навчальні заклади (XVI
– XVIII ст.). Вища школа в умовах царської Росії (XVIІ – XIX ст.). Вища школа і освіта в часи
Української Народної Республіки – УНР. Особливості вищої освіти і школи в Україні періоду СРСР
(1917-1991 рр.). Українська вища школа та освіта в зарубіжних країнах.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та виховання
дітей дошкільного віку.
Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.
Суть принципу антропоцентризму як основи педагогічної системи О. Декролі. Принцип
концентрації освітньої програми навколо «центрів інтересів». Важливість пристосування навчання
до нахилів і інтересів дитини в ранньому та дошкільному дитинстві. Оригінальність методики
класифікування та колекціонування О. Декролі. Погляди О. Декролі на гру як творчу діяльність
дитини.
Тема 4. Метод наукової педагогіки 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 5. Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р. Штейнера).
Життєвий і творчий шлях Р. Штейнера. Антропософія як основа вальдорфської педагогіки.
Ідея гармонії природи дитини і навколишнього середовища в педагогіці Р. Штейнера. Організація
педагогічного процесу у вальдорфських школах (дитячих садках).
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план.
Життєвий та педагогічний шлях П. Петерсена. Йена-план, його характеристика, основні
принципи. Організація навчального процесу в Йєна-план-школах.
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
Видатний французький педагог Селестен Френе та його педагогічні погляди. Загальні
принципи перетворення школи в нових умовах. Основні етапи виховання за С. Френе. Формування
індивідуальності через общинність у педагогіці П. Петерсена.
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і субєкт в освітній технології.
Особистість як змістовне узагальнення вищого рівня. Структура якостей особистості: знання,
уміння. навички. Способи розумових дій. Самоуправляючі механізми особистості (СУМ). Дієвопрактична сфера особистості. Сфера естетичних і моральних якостей особистості.
Тема 8. Педагогічні технології.
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 9. Сучасне традиційне навчання.
Класифікаційні параметри традиційного навчання та цільові орієнтації. Концептуальні
положення. Особливості змісту та методики традиційного навчання. Класно-урочна організація
навчання, яка склалася в XVIІ столітті на принципах дидактики, сформульованих Я.А. Коменським,
і до сьогодні переважає в школах світу.
Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
Становлення та розвиток теорії розвязання винахідницьких завдань. Мистецтво спілкування
за принципами тренінгових занять. Використання елементів ТРВЗ в роботі закладу дошкільної
освіти.
Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
Ранній розвиток і виховання дітей у технології М. Зайцева. Наукова обгрунтованість
технологій раннього та інтенсивного навчання. Особливості змісту технології навчання дітей
читання з використанням «Кубиків Зайцева».
Тема 12. Педагогічні технології на грунті особистісної орієнтації педагогічного процесу
(педагогіка співробітництва, система Ш. Амонашвілі, система Є. Ільїна).
Педагогіка співробітництва – «напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, мета
якого демократизація й гуманізація педагогічного процесу». Педагогіка співробітництва набуває
популярності в сучасній європейській освіті, яка своєю головною метою вважає надання
особистості потужної життєвої мотивації, формування її потенціалу як системи творчих здібностей
і передумов їх реалізації, виховання її впевненою у своїх правах і свідомою в обов'язках, надання їй
автономності як запоруки її самоактуалізації. Гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі.
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності
Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній вищій 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 14. Інноваційна діяльність педагога.
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.
Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога дошкільної освіти.
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і класифікація.
Поняття інтерактивного навчання. «Пасивна», «активна» та «інтерактивна» моделі навчання,
їх короткі характеристики. «піраміда навчання». Сутність інтерактивного навчання. Класифікація
інтерактивних методів навчання.
Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході вузівської лекції.
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.
Тема 17. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти

Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами студентів (курсова робота,
проекти та ін.). Підготовка до захисту і захисти дослідницьких робіт. Керівництво студентськими
науковими роботами з дошкільної педагогіки, науковими гуртками, студіями тощо. Робота з
науковою літературою. Вимоги до написання наукової статті.
.
4. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Кількість годин
Денна форма

Назви змістових модулів і тем
Усього

у тому числі
л

п

лаб інд

ср

Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу
14
2
2
10
«Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої
школи і освіти в Україні.

16

2

4

10

Усього:
30
4
6
20
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на
виховання дітей дошкільного віку.

Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії
Монтессорі.

Тема

5.
Вальдорфська
педагогіка
(Антропософські школи Р. Штейнера).
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та
його Йена-план
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена
Френе.
Усього:

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

4

6

4

2

6

2

4

12

14

30

4

Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і субєкт в освітній технології.
Тема 8. Педагогічні технології.
8
2
4
Тема 9. Сучасне традиційне навчання.
6
2
Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
6
2
2
Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
4
2
Тема 12. Педагогічні технології на грунті

2
4
2
2

особистісної орієнтації педагогічного процесу
(педагогіка співробітництва, система Ш.
Амонашвілі, система Є. Ільїна).

4

2

Усього:
30
4
14
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній
14
2

12

вищій освіті.
Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.

6

16
30

2
2

2
4

12
12
24

Усього:
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів

Кількість годин
Денна форма

Назви змістових модулів і тем
Усього

у тому числі
л

п

лаб інд

дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх
10
4
сутність і класифікація.
Тема 16. Використання інтерактивних
10
2
2
прийомів навчання в ході вузівської лекції.
Тема 17. Науково-дослідницька діяльність
10
2
педагога з дошкільної освіти

Усього:
Разом:

30
150

2
16

ср
6
6
8

8
44

20
90

Структура навчальної дисципліни
Заочна форма навчання

Кількість годин
Денна форма

Назви змістових модулів і тем
Усього

у тому числі
л

п

лаб інд

ср

Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу
15
2
13
«Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої
школи і освіти в Україні.

15

2

13

Усього:
30
2
2
26
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на
виховання дітей дошкільного віку.

Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії
Монтессорі.

Тема

5.
Вальдорфська
педагогіка
(Антропософські школи Р. Штейнера).
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та
його Йена-план
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена
Френе.
Усього:

6
6

2
2

4
4

6

6

6

6

6

6

30

2

2

Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і субєкт в освітній технології.
Тема 8. Педагогічні технології.
8
2
Тема 9. Сучасне традиційне навчання.
6
Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
6

26
6
6
6

Кількість годин
Денна форма

Назви змістових модулів і тем
Усього
Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
Тема 12. Педагогічні технології на ґрунті
особистісної орієнтації педагогічного процесу
(педагогіка співробітництва, система Ш.
Амонашвілі, система Є. Ільїна).

Усього:

у тому числі

4

ср
4

6

6

30

л

п

лаб інд

2

28

Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній
14
вищій освіті.
Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.

Усього:

16
30

-

14
2
2

14
28

Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.

Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх

10

сутність і класифікація.
Тема 16. Використання інтерактивних
прийомів навчання в ході вузівської лекції.

10

10

Тема 17. Науково-дослідницька діяльність

10

10

2

8

педагога з дошкільної освіти

Усього:
Разом:

30
150

6

2
8

28
136

5. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
1.
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми
2
дошкільної педагогіки
2.
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в
2
Україні.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

3.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей

2

4.

дошкільного віку.
Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.

2

Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
5.
Тема 8. Педагогічні технології.
2
6.
Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
2
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.

7.
Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.
2
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
8.

дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході
вузівської лекції.

2

Разом:

16

Теми лекційних занять
Заочна форма навчання
№
з/п

Назва теми
Кредит

Кількість
годин

1.

Теоретико-методологічні засади актуальних
проблем дошкільної освіти
1.
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми
2
дошкільної педагогіки
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.
2.
Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.
2
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
3.
Тема 8. Педагогічні технології.
2

Разом:

6

6. Теми практичних занять
Денна форма навчання
Назва теми

№
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
1.
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми
2
дошкільної педагогіки
2.
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в
4
Україні.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.
3.
Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей
2

4.
5.

дошкільного віку.
Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.

Тема 5. Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р.

2
2

Штейнера).
6.
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план
4
7.
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
2
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
8.
Тема 8. Педагогічні технології.
4
9.
Тема 9. Сучасне традиційне навчання.
2
10. Тема 10. Педагогіка ТРВЗ.
2
11. Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
2

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Тема 12. Педагогічні технології на грунті особистісної орієнтації

4

педагогічного процесу (педагогіка співробітництва, система Ш.
Амонашвілі, система Є. Ільїна).
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній вищій освіті.
Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання
майбутніх педагогів дошкільної освіти у системі закладу
вищої освіти.
Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і
класифікація.
Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході
вузівської лекції.
Тема 17. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної
освіти

Разом:

2
2

4
2
2
44

Теми практичних занять
Заочна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
1.
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в
2
Україні.

Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

2.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей

2

дошкільного віку.

Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
3.
Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.
2
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
4.

дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і
класифікація.

Разом:

2
8

7. Самостійна робота
Денна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти

1.

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми

10

дошкільної педагогіки
2.
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в
10
Україні.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

3.
4.
5.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей
дошкільного віку
Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.

Тема 5. Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р.

2
2
4

Штейнера).
6.
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план
2
7.
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
4
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
8.
Тема 8. Педагогічні технології
2
9.
Тема 9. Сучасне традиційне навчання.
4
10. Тема 10. Педагогіка ТРВЗ
2
11. Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
2
12. Тема 12. Педагогічні технології на грунті особистісної орієнтації
2
педагогічного процесу (педагогіка співробітництва, система Ш.
Амонашвілі, система Є. Ільїна).
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
13. Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній вищій освіті.
12
14. Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.
12
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
15. Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і
класифікація.
4
16. Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході
4
вузівської лекції.
17. Тема 17. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної
4
освіти.

Разом:

90

Самостійна робота
Заочна форма навчання
№
Назва теми
Кількість
з/п
годин
Кредит 1. Теоретико-методологічні засади актуальних проблем дошкільної освіти
1.
Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми
13
дошкільної педагогіки
2.
Тема 2. Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в
13
Україні.
Кредит 2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.

3.

Тема 3. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей
дошкільного віку

4

4.
5.

Тема 4. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.
Тема 5. Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р.

4
6

Штейнера).
6.
Тема 6. Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план
5
7.
Тема 7. Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
6
Кредит 3. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт в освітній технології.
8.
Тема 8. Педагогічні технології
6
9.
Тема 9. Сучасне традиційне навчання.
6
10. Тема 10. Педагогіка ТРВЗ
6
11. Тема 11. Технологія навчання М. Зайцева.
4
12. Тема 12. Педагогічні технології на грунті особистісної орієнтації
6
педагогічного процесу (педагогіка співробітництва, система Ш.
Амонашвілі, система Є. Ільїна).
Кредит 4. Загальні засади інноваційної педагогічної діяльності.
13. Тема 13. Педагогічна інноватика в сучасній вищій освіті.
14
14. Тема 14. Інноваційна діяльність педагога.
14
Кредит 5. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх педагогів
дошкільної освіти у системі закладу вищої освіти.
15. Тема 15. Інтерактивні технології навчання, їх сутність і
класифікація.
8
16. Тема 16. Використання інтерактивних прийомів навчання в ході
10
вузівської лекції.
17. Тема 17. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної
10
освіти.

Разом:

136

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
За
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

90 – 100 (відмінно)
80-89 (дуже добре)
65-79 (добре)
55-64 (задовільно)
50-54 (достатньо)
35-49 (незадовільно)

F

1-34 (неприйнятно)

За шкалою
університету

Оцінка за національною шкалою
Екзамен

Залік

5 (відмінно)
4 (добре)

Зараховано

3 (задовільно)
2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю.
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни «Актуальні проблеми
дошкільної педагогіки» 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 робіт, уміння самостійно
опрацьовувати матеріал, складання конспекту занять, рекомендованої літератури, написання і
захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал кредиту.
Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі,
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання
основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні
набутих знань та умінь.
Студенту виставляється дуже добре за вияв студентом повних, систематичних знань із
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури,
здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні
помилки.
Студенту виставляється достатньо за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з
основною та додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою
викладача.
Студенту виставляється мінімальний задовільно, відповідь якого під час відтворення
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими
уявленнями про предмет вивчення дисципліни.
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), тобто
сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота
Т
1
25

Т
2
25

Т
3
23

Т
4
20

Т
5
25

Т
6
20

Т
7
20

Т
8
20

Т
9
25

Т
10
25

Т
11
25

Т
12
30

Т
13
25

Т
14
25

Т
15
25

Т
16
25

Т
17
23

КР

Накопичувальні
бали/сума

90

500/250*

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до
практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати),
презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання
1. Навчально-методичний комплекс.
2. Методичні рекомендації до практичних занять.
2. Електронна презентація лекцій.
3. Матеріали лекцій на електронних носіях.
4. Відео-матеріали, документальні фільми.
5. Тести, методики, опитувальники, діагностувальні матеріали.
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;
пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами.

12. Рекомендована література
Базова
7. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за заг. ред. проф.
С.О. Нікітчиної. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
8. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол-в: А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька та
ін. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.
9. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
10. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: Навчальний
посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. Донецьк, 2008. 231с.
11. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В. Левківський. Київ : Центр
навч .літ-ри, 2003. 360 с.
12. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник / П.Г.
Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. Київ : НАУ, 2006. 302 с.
Допоміжна
3. Огнев’юк В. Особлива місія дошкільної освіти / В. Огнев’юк // Дошкільне виховання, 2006.
№ 4. С. 3–8.
4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. 2-ге видання,
доповнене. Київ : Академвидав, 2013. 464 с.
Інформаційні ресурси.
10. http://slovnik.com.ua/?grupa =11 педагогічна енциклопедія
11. http://pedlib.ru/ педагогічна бібліотека
12. http://konserg.ucoz.ua/load/27
13. http://www.ognb.odessa.ua/
14. http://www.nbuv.gov.ua/
15. http://lib-gw.univ.kiev.ua/
16. http://www.youtube.com/watch?v=5Jp09YifvYE
17. http://www.youtube.com/watch?v=bw6UZzyoPbg
18. http://www.youtube.com/watch?v=7wUYHswqF2Y

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
Критерії оцінювання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Оздоровчі
технології та діагностувальні методики фізичного розвитку дітей» здійснюється на основі
результатів проведення поточного підсумкового контролю знань (заліку).
Критеріями оцінювання є:
а) при усних відповідях
– повнота розкриття питання;
– логіка викладання, культура мови;
– впевненість, емоційність та аргументованість;
– використання основної та додаткової літератури (підручників, навчально-методичних посібників,
журналів «Дошкільне виховання»);
– аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;
– якість публічно представляти розроблений матеріал;
б) при виконанні письмових, контрольних завдань:
– повнота розкриття питання;
– цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки; акуратність
оформлення письмової роботи;
– підготовка презентацій; фрагментів занять, дидактичних ігор тощо;
– самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту заняття написання звіту, реферату;
– здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого використання набутих знань,
уміння сформулювати своє ставлення до певної методико–педагогічної проблеми;
– якість опрацювання завдань.
РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ:
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої
основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід
до виконання індивідуальних та творчих завдань при самостійній роботі.
Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його
аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві
неточності.
Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні
або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних
ситуаціях.
Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й фрагментарно.

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом.
Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано мотивувати.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ:
І. Види роботи, які підлягають оцінюванню:
– КР (2);
– усні відповіді на практичних заняттях;
– поточні тести;
– творчі завдання;
– розробки занять із використанням сучасних педагогічних технологій у фізичному вихованні
дошкільників;
– колоквіуми;
– індивідуальні завдання.
II. Порядок оцінювання знань студентів:
– виконання контрольних робіт (КР) – 100 балів
– поточне опитування – 5 балів:
– 0 балів – незадовільно;
1; 2 бали – при доповненні;
3 бали – задовільно;
4 бали – добре;
5 балів – відмінно.
Таблиця нарахування преміальних та штрафних балів
Преміальні бали
1
2

3

Присутність на заняттях

5

Виступ на науково-практичні конференції студентів на рівні
навчального закладу
Виступ

на

міжвузівській

студентській

науково-практичній

конференції

5

10

4

Публікація тез на науково-практичній конференції

15

5

Публікація статті у науковому збірнику

20

Штрафні бали
1

Відсутність на занятті, консультації

-1

2

Відсутність повного конспекту

-5

Індивідуальне навчально-дослідне завдання
1. Підготовка конспектів, опорних схем.
2. Підготовка рефератів.
3. Підготовка мультимедійних презентацій.
4. Підготовка конспектів занять для дітей дошкільного віку з використанням різних
оздоровчих технологій.
5. Створення та презентація власних творчих проектів.

Конспекти лекцій з дисципліни «Актуальні проблеми
дошкільної педагогіки»

Лекція № 1
Тема: Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної
педагогіки».
План:
1. Завдання підготовки та характеристика другого освітнього рівня 8.010101«Магістр» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
а) ступенева підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
б) кваліфікаційна характеристика магістра педагогічної освіти.
в) навчальні та робочі плани.
2. Предмет і мета курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
3. Освітні завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Література:
13. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за
заг. ред. проф. С.О. Нікітчиної. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
14. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол-в: А.М. Богуш,
Г.В. Бєлєнька та ін. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.
15. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник / Іван Дмитрович Бех. Київ :
Либідь, 2008. 848 с.
16. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні:
Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. Донецьк, 2008. 231с.
17. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В. Левківський. Київ :
Центр навч .літ-ри, 2003. 360 с.
18. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник /
П.Г. Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. Київ : НАУ, 2006. 302 с.

Вступ. Сьогодні людство опинилося перед принципово новими
цивілізаційними викликами, які потребують відповідних знань, внутрішньої
готовності особистості, уміння адекватно оцінювати ситуацію і діяти. Державна
політика у цій сфері орієнтує на обов’язковість дошкільної освіти, гуманізацію
педагогічного процесу, створення сприятливих умов для розвитку дітей,
забезпечення єдності роботи батьків, дошкільного закладу, громадськості у їхньому
вихованні, оновлення змісту підготовки педагогічних кадрів, удосконалення умов
фінансування дошкільного виховання та управління.

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких
методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції
розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях,
вітчизняній культурі.
Зміни, що відбуваються в національній системі освіти взагалі, дошкільній як її
першій ланці зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповідними
законодавчими документами – Законом України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в
Україні, чинними програмами розвитку та виховання дітей дошкільного віку. Вони
визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, відповідність змін, що
відбуваються,
світовим
тенденціям;
розкривають
організаційно-змістові
характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі; об’єктивують
існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання; указують на закономірності й принципи,
що мають консолідувати освітній простір України.
Головний акцент у Базовому компоненті дошкільної освіти ставиться на
розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух
суспільства. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного,
психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного
внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок
практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку
індивідуальності дитини.
Реалізувати зазначені завдання повинні насамперед батьки та вихователі
закладу дошкільної освіти. У зв’язку з цим виникає потреба підготовки професійно
компетентного, конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти, здатного до
вирішення актуальних питань розвитку, навчання та виховання дітей. Професійна
педагогічна освіта передбачає ґрунтовне вивчення закономірностей, форм та методів,
змісту та умов, необхідних для формування всебічно розвиненої особистості
майбутнього.
До переліку навчальних дисциплін, які вивчають магістри спеціальності 012
Дошкільна освіта, належить дисципліна «Актуальні проблеми дошкільної
педагогіки», мета якої полягає у формуванні науково-дослідницького світогляду
магістрів, умінь аналізувати актуальні проблеми дошкільної освіти, з’ясовувати
умови їх вирішення.
Зазначений курс сприяє підготовці майбутніх викладачів ЗВО до викладання
дошкільної педагогіки з окремими методиками як її складовими.
Важливим джерелом побудови методики викладання дошкільної педагогіки є
навчальна література (підручники, навчальні посібники), а також методичне
керівництво (програми, методичні посібники, статті, методичні рекомендації).

Упродовж вивчення курсу студенти знайомляться зі структурою навчальних,
робочих програм викладача дошкільної педагогіки.
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.
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 освітнього процесу
закладів дошкільної освіти відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти України.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває
компетентностями:
Загальнопредметні: здатність визначати власну світоглядну концепцію освіти;
здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та дослідницькою
культурою; здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного
процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних інформаційних
і комунікаційних технологій; здатність проектувати педагогічні технології підготовки
студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта», з використанням сучасних
інформаційних засобів.
Фахові: здатність розробляти та реалізовувати педагогічні технології з
дошкільної педагогіки; здатність планувати, організовувати
й реалізовувати
пізнавальні, розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному
навчальному закладі; здатність планувати, організовувати
й реалізовувати
пізнавальні, розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у ЗДО; здатність
доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, позиції іншим, залучати їх
до подібних дій; здатність до продуктивного дискурсивного і креативного мислення;
здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в українській освітянській
практиці; здатність здійснювати педагогічне проектування освітнього середовища,
освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів; здатність визначати і
діагностувати особливості розвитку особистості в різних видах діяльності
(індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати ефективність освітніх програм
для вищої і дошкільної ступенів системи освіти; здатність аналізувати педагогічні
технології минулого та творчо трансформувати їх конструктивний потенціал у
сучасний освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу; здатність
модифікувати, адаптувати та створювати нові методи і методики навчальнодослідницької діяльності в галузі дошкільної освіти з використанням сучасних

інформаційних технологій; здатність володіти методами діагностування та
психолого-педагогічним супроводом індивідуально-диференційованого підходу до
підготовки дітей.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS
(Лекцій – 16 год., практ. – 44 год., с/р – 90 год.)
Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки» дає змогу
майбутнім фахівцям засвоїти теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної
освіти; теоретичні засади особистісно орієнтованої системи виховання; визначити
актуальні проблеми дошкільної освіти та практичні технології їх розв’язання.
Оволодіти умінням аналізувати стан системи дошкільної освіти, визначати проблеми,
які потребують розв’язання; досліджувати діяльність особистісно орієнтованої
системи дошкільного виховання, вивчати зарубіжний та вітчизняний досвід його
реалізації; здійснювати моніторинг виховного процесу.

Лекція № 2
Тема: Історія становлення і розвитку вищої
школи і освіти в Україні
План:
1. Витоки вищої освіти в часи України-Руси (IX – XI ст.)
2. Українські вищі навчальні заклади (XVI – XVIII ст. )
3. Вища школа в умовах царської Росії (XVII –XIX ст.)
4. Вища школа і освіта в часи Української Народної Республіки – УНР.
5. Особливості вищої освіти і школи в Україні періоду СРСР (1917–1991 рр.).
6. Українська вища школа та освіта в зарубіжних країнах.
Література:
1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за
заг. ред. проф. С.О. Нікітчиної. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
2. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В. Левківський. Київ :
Центр навч .літ-ри, 2003. 360 с.
3. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник / П.Г.
Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. Київ : НАУ, 2006. 302 с.
4. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні:
Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. Донецьк, 2008. 231с.
Загальновідомо, що спеціальні освітні заклади – школи – виникають приблизно
в той же час, коли з'являється писемність (такий шлях пройшли всі народи). На жаль,
книги тієї доби, що написані письменниками до– кирилівської алфавіту, до наших
століть не дійшли.
Прийнявши християнство, київські князі знищували все те , що було пов'язано
з язичництвом. Особливих нападків зазнала мова. Офіційною і державною мовою стає
болгарська, яку народ охрестив старослов'янською. Це призвело до того, що
державні, церковні служителі прийняли болгарську мову як мову держави і церкви, а
рідна мова стала гнаною мовою в простонароддя.
Великий князь київський Володимир одночасно із запровадженням
християнства приступив до освітньої політики, забираючи у багатих людей дітей на
навчання за новими книгами. Як свідчить літопис під 988 роком «матері дітей цих
плакали по них, як по померлих» і дійсно ці діти назавжди відходили від звичного їм
способу життя, вони вмирали для життя устрою, який минав .
Суттєва особливість нових шкіл полягає в тому, що Русь переходила до
навчання за книгами, завезених із Візантії, Греції, що розширило рамки пізнання і

можливості освіти. Завдяки релігійним, політичним і культурним зв'язкам з Візантією
на Русь проникають через перекладну літературу античні знання та античні
педагогічні ідеї, візантійська книжність і наука.
Педагогіка того часу вдавалася до виразів, якими намагалися адекватно
відобразити педагогічний процес за допомогою його опису. Так, у давньоруській
педагогічній термінології з'явилася фразеологічна одиниця «Книжне вчення».
Школа «книжного вчення» готувала своїх вихованців до діяльності в різних
сферах державного, культурного та церковного життя Спираючись на кадри,
підготовлені в цих школах, син Володимира Ярослав узяв курс на перетворення
двірцевої школи на вищий навчальний заклад, що було новим кроком уперед у
розвиток освіти на Русі.
Школа Ярослава Мудрого була елітарним навчальним закладом. У ній
здобували освіту діти князя, знатних бояр – майбутні посадники, перекладачі книг,
упорядники збірників, письменники.
Літописи, латинські хроніки скандинавські саги називають претендентів на
корони європейських монархів, які через різні політичні ситуації були змушені
залишити батьківщину і виховуватись при дворі Ярослава.
Отже, двірцева школа ХІ ст. мало певне міжнародне значення, а Київ був
відомим європейським центром
Така кількість освічених людей дозволила Ярославу Мудрому (978 – 1054)
зробити наступний крок у розвитку освіти і культури всієї Русі. Час його князювання
– це період нового піднесення Київської держави та її столиці.
За наказом Ярослава у Новгороді зібрали 300 дітей старост і попів і почали їх
«учити книгам». Сам Ярослав був високоосвіченою людиною. Він заснував першу на
Русі бібліотеку, слава про яку і досі існує.
Провідна роль серед монастирів стосовно випуску книжної продукції належать
Києво-Печерській Лаврі, де богословська освіта досягла рівня візантійської духовно
слава патріархальної академії.
Процес освоєння здобутків античних, болгарських, візантійських авторів
розпочався уже в ІХ ст. У Х ст. після створення Кирилом і Мефодієм слов'янської
азбуки, на Русі поширюється перекладна література. Так, на Русі був відомий трактат
Георгія Хіровоска «О образах» створений у Візантії у 8 слава 9 ст., що увійшов потім
у склад «Ізборника 1073 р.
Відомим твором риторичного мистецтво було «Слово» Іоанна Златоуста (347 –
407) – візантійського оратора. Вислови Іоанна Златоуста користувалися великою
популярністю, вони входили до складу «Ізборників» 1703 та 1706 рр. збірників
«Златоструй», «Ізмарагд» «Златоуст». Невдовзі, вже у ХІ ст. з'являються оригінальні
твори києворуських авторів.
Так, у 1051 році київським митрополитом Іларіоном був написаний перший з

таких творів – «Слово про закон і благодать». «Слово» складається з трьох частин які
внесені в розширений заголовок: співставлення закону і благодаті, опису поширення
християнства на Русі та похвали Володимиру Ярославовичу і його сину Ярославу. Як
виразних передових поглядів, Іларіон не підтримав візантійської ідеї виховання в дусі
аскетизму, а захищав принципи активної діяльності у формуванні особистості. Він
наполягає на пильному догляді за немовлятами, покаранні за грубе ставлення до
матері, що дає підстави вважати його засновником вітчизняної дошкільної педагогіки.
«Ізборнік» 1073 р. – збірник статей різних авторів, що дозволяв читачам
отримати відповіді на різні питання старо– та новозаповітної історії, філософії,
поетики, догматики та деяких наукового–природничих уявлень Середньовіччя.
Цікавими є твори Володимира Мономаха – «Повчання дітям», «Лист до Олега
Святославича».
Так, у «Повчанні» Мономаха є вислів про необхідність і користь навчання. Він
з повагою ставиться до вивчення іноземних мов, вважаючи це великим досягненням.
У навчаннях В. Мономаха розглядає правила та норми поведінки: любов до
Батьківщини, гуманне ставлення до людей справедливість і чесність. Він обґрунтував
необхідність переходу від релігійного виховання до практичних завдань, що
визначаються повсякденним життям.
Педагогічна спадщина Київської Русі створила основу для подальшого
розвитку школи і педагогіки українського, російського і білоруського народів.
ІІ. Втративши свій культурний цвіт у боротьбі з монголо-татарською навалою,
Київська Русь, її українські землі стали здобиччю литовських польських і угорських
феодалів.
Перше національне відродження України 16-17 ст. почалося з організації
міських братств, створюваних православними міщанами та шляхтою, духовними
особами і козаками, які ставили своїм завданням розвиток громадської свідомості,
здобуття та охорону прав народу, і цій благородній меті найкраще слугуватиме освіта,
тобто школа.
Певний вплив на формування освітньої справи в Україні того часу мала епоха
Відродження, яка породила гуманізм і реформацією, послаблюючи цим самим позиції
Ватикану в Західній Європі.
На зламі 16–17 ст. під впливом західних течій – гуманізму, реформації та їх
єзуїтської школи, пробуджувались прагнення до вищої освіти, потреби підняти рівень
знань.
Першу школу було відкрито на кошти київського воєводи князя
К.
Острозького у Турові (1572 р.) далі – у Володимирі-Волинському (1577 р.) Острозі
(1580). Князь запроваджував у цих школах вивчення не тільки слов'янської мови, але
й грецької та латинської. У друкарні Острозької школи були видані: перша повна
Острозька Біблія (1581 ), перша граматика церковнослов'янської мови, три видання

«Часослова» та цілий ряд полемічної літератури на захист православної віри.
Навіть прихильники католицизму називали Острозьку школу «колегіумом»,
оскільки вона не обмежувалась вивченням «вільних мистецтв» і брала до уваги вищі
студії, особливо богослов'я. Щоб досягти найвищого рівня школи К. Острозький
запросив до неї найвизначніших учених. Першим ректором Острозької школи був Г.
Смотрицький, відомий у той час письменник.
У 1577 р. – І. Федоров. До програми навчання Острозької школи входили
слов'янська , грецька , польська, латинська мова, граматика цих мов, риторика,
діалектика, астрологія, богослов'я. Вихованці цього закладу вважалися досить
освіченими людьми.
У кінці 16- початку 17 століття в Україні з'являються братські школи. Братство
– це громадсько-політичні організації православних громадян. Братські школи були
як елементарними, так і школами підвищеного рівня, які давали ґрунтовну
гуманітарну середню освіту. Найвідоміші з них –Львівська (1586 р.), Київська (1615
р.), Луцька (1624 р.).
Найхарактерніші риси цих шкіл :
− демократичність. У них могли навчитись діти різних станів населення.
Ставлення до учнів було не за багатством, а за ставленням до навчання;
− введення елементів класно-урочної системи навчання.
Група учнів ділилися на три частини, в залежності, від набутих знань, умінь,
навичок. У більшості братських шкіл особливо підвищеного типу, почала
встановлюватись класна система занять, учнів почали ділити на 4, 5,8 класів.
Навчальний рік став починатись 1 вересня; були введені екзамени, канікули;
− тісний зв'язок з батьками або родичами учнів: при вступі дітей до школи,
укладалася письмова угода між батьками і школою, в якій обумовлювались обов'язки
сторін з виховання і навчання дітей;
− чітка організація навчання: заборонялися пропуски занять і запізнення;
− ґрунтовність освіти. Братські школи давали досить високу на той час
загальну гуманітарну освіту, яка нічим не поступалася школам Західної Європи.
Викладачами шкіл ставали вихованці вищих навчальних закладів як зарубіжних
так і вітчизняних.
Так у 1576 році з'являється один із перших вищих навчальних закладів України
цього періоду – Острозька слов'яно–греко–латинська академія. Викладачами академії
були відомі науковці, шановні громадяни Кирило Лукаріс, Феофан Грек, український
і білоруський діяч Герасим Смотрицький (перший ректор колегії), перший математик
і астролог Ян Лятос, українські публіцисти і філологи Василь Суразький, Тимофій
Михайлович, Іов Княгиницький, Дем'ян Наливайко та інші.
Найбільшу кількість освічених, кращих на той час діячів культури, вчених
людей зібрала Києво-Могилянська академія, що виникла у 1632 році на Подолі
внаслідок злиття Київської братської і лаврської школи, організованої Петром
Могилою. Серед них – Інокентій Гізель, Єпіфаній Славинецький та ін..

Усі згадані діячі української культури і науки 16 –17 століття тією чи іншою
мірою зробили внесок у розвиток педагогічної думки. Вони розглядали загальні
питання навчання і виховання, розробили методичні рекомендації. Так, Іван
Вишенський – розглядав проблеми освіти і виховання в тісному взаємозв'язку з
іншими соціальними політичними проблемами. Критикує єзуїтську систему освіти і
виховання, розробляє відповідну до православної віри програму розвитку освітньої
справи в Україні. У його творах звучать ідеї необхідності навчання рідною мовою, на
традиціях рідної культури, народного виховання. Його освітня система будувалась на
демократичних засадах: кожен селянин повинен читати.
Єпіфаній Славинецький – вчений з енциклопедичними знаннями, викладач
Києво-Могилянської академії, просвітитель, автор багатьох навчальних посібників.
Перекладав навчальну літературу з медицини, географії, мистецтва педагогіки історії.
Серед 60 – ти оригінальних слів – проповідей виділяються проповіді про корисність
освіти, влаштування благодійних товариств тощо. Він автор кількох філологічних
праць: «Лексикона латинського», «Філологічного словника», «Лексикона грекославено-латинського».
Написав твір «Громадянство звичаїв дитячих» – моральний кодекс щодо
світської поведінки, викладений у запитаннях – відповідях.
У червні 1917 р. універсал Центральної Ради проголосив автономію України і
створив перший обґрунтований підрозділу для управління системою освіти –
Генеральний Секретаріат освіти. Його діяльність очолив голова дещо раніше
створеної ради товариства шкільної освіти Іван Стешенко.
Центральна Рада розробила структуру управління освітою, відновила
діяльність Всеукраїнської вчительської спілки, яка організувала короткотермінові
курси та наступне відкриття спеціальних навчальних закладів (вищі педагогічні курси
у місті Києві, що займалися додатковою освітою для вчителів, були перетворені в
1917 році у Педагогічну Академію).
Із 1919 р. в Україні керівництво системою освіти прийняв на себе народний
Комісаріат Освіти: здійснено крок до формування соціально- педагогічного
напрямку досліджень науковців та вчительства і запровадження двоступеневої освіти
(з 8 до 13 р. та з 14 до 17 р.); перетворення першого ступеня в дитячий будинок, а
другого – в політехнічну школу із залученням до певного виду професійної
діяльності; запровадження єдиної трудової політехнічної школи і пропаганда
трудового характеру навчання і виховання.
Основними принципами, на яких будувалася українська освіта у 1909-1926рр.
можна вважати різномовність, доступність, рівноправність в отриманні знань.
Створення СРСР та формування єдиної радянської системи освіти уніфікувало
українську школу і специфіку якою вона відрізнялась у 20-і роки ХХ століття.
Кінець 18 початок 19 століття – важкий час з історії України. Російськими
царями знищені гетьманство, Запорізька Січ, повністю ліквідована автономія
Лівобережжя. Україна перетворилась у «новоросійські» та «південно-західні»
губернії, а її народ став кріпосними. Кріпацтво гальмувало розвиток освіти в Україні.
Неосвіченості сприяло масове закриття народних шкіл, які до того часу були майже в

кожному українському селі: ліквідовано книго друк, зборонилося видання
української абетки (Буквара).
У 1830 році Харків стає найбільш духовним джерелом України: розвивається
педагогічна думка в університеті, жіночому інституті, видаються журнали із збірки
літератури.
У першій половині 19 століття було відкрито Університет в Харкові, Києві,
ліцеї в Кременчузі, Одесі, Ніжині, 19 гімназій. У самих великих містах України
значно розширились можливості отримання середньої і вищої освіти дітям
привелігованих класів, перш за все – дворянства.
На західноукраїнських землях, що знаходились під владою Австрійської
імперії, вищу освіту давав самий давній в Україні Львівський університет, відкритий
у 1661 році. Серед його студентів українців було менше всіх. Більшість навчальних
предметів викладалася польською, німецькою і латинською мовами.
Особливо відомими у середині 18 століття стає Харківський колегіум. У ньому
навчалися діти всіх верств населення. З 1765 році започатковується вивчення
французької і німецької мови, поглиблюється курс математики. Вивчається
інженерна справа, геодезія, проводиться загальнокультурна і естетична підготовка
(література, музика, живопис, архітектура).У другій половині 19 століття колегіум
був перетворений за зразком планів Московського університету.
У колегії навчалися представники різних станів за винятком дітей кріпаків.
17 січня 1805 році було відкрито університет у Харкові, який складався з
чотирьох факультетів:
− історико-філологічний
− фізико-математичний
− юридичний
− медичний
У 1818 році зі складу університету виділився педагогічний інститут, що став
своєрідною базою для підготовки кадрів викладачів.
У 1834 році відкривається університет у Києві в складі філософського,
юридичного , а з 1842 році медичного факультету.
На півдні Україні , в Одесі центром вищої освіти встав Рішельєвський ліцей,
заснований у 1817 році , який мав чотири відділи:
− фізико-математичний
− юридичний
− загальних предметів
− камеральний
Оволодіти вищою освітою на західноукраїнських землях можна було у
Львівському університеті, Реальній (торгівельній) (1817) і Технічній (1844) академіях
у Львові, Чернівецькому ліцеї.

50 – 60 – ті роки 19 століття відзначилися великим суспільним рухом, що
охопив усі галузі політичного, екологічного і культурного життя Росії.
Частиною суспільного руху того часу був і педагогічний рух. Його ознаки:
– критика кріпосницького виховання;
–

боротьба проти станової школи;

–

боротьба за загальну освіту що дає широкий кругозір;

–

боротьба за освіту жінок;

–

протест проти схоластики, зубрячки, муштри, повага до особи дитини;

–

розробка на прогресивних засадах дидактичних питань;

–

вимога розширення мережі народних шкіл;

–

боротьба за автономію вищої школи та ряд інших.

Найвідомішими представниками педагогічного руху 50– 60 х років 19 століття
були К. Ушинський, М. Буканов, В. Водовозов, М. Пирогов. Їх діяльність була
повязана з Україною.
У 1876 році видається закон про повну заборону користування українською
мовою у школі і громадському житті. На захист народних традицій виховання
виступають відомі українські письменники І. Франко, П. Грабовський, М.
Коцюбинський, Леся Українка та інші.
В Україні питання вільного виховання, педоцентризму поширювались у
творчості Я. Чепіги , С. Русової, які втілювали їх у життя в період визвольних змагань
українського народу в 1917–1920 рр.
Саме на основі цієї концепції, де дитина вважали центром усього навчальновиховного процесу розвивалася педологія. Педологія виділила дитинство як окремий
специфічний період життєдіяльності людини, розглядала, вивчала його з усіх боків
– у філогенезі та онтогенезі. Саме життєдіяльність дитини у всіх її виявах стала
об'єктом і предметом педології.
У 1966 році підготовку вчителів шкіл здійснювали 8 – університетів, 32–
педінституті, 40 – пед. училищ, 4 – політехнічних інститутів, 2 –
сільськогосподарських інститутів, 4 – консерваторії, 1– художній інститут (учителів
малювання); 2 – інститути фіз. культури і спорту (учителів фізвиховання.

Лекція № 3

Тема: Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.
План:
1. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.
2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи
Р. Штейнера).
Рекомендована література
1. Передерій О. Л. Вальдорфська педагогіка як цілісна система навчання, виховання та розвитку особистості : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / О. Л. Передерій
// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. КПУ
: Запоріжжя. 2012. № 23 (76). С. 152–159. Режим доступу:
http://www. № buv. gov. a/portal/soc_gum/pfto/2012_23/files/P2312_22. Pdf. – Назва
з екрана.
2. Фунтікова О. О. Вальдорфський дошкільний заклад як спроба змінити на
краще українське суспільство / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школі. Випуск 26. 2012, С. 396–405.
3. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. З. Н. Борисової,
В. І. Кузьменко. Київ : Вища школа, 2004. 511 с.
Сучасні тенденції дошкільної освіти в Україні передбачають орієнтацію на
особистісне становлення та творчу самореалізацію, розвиток індивідуальності кожної
дитини; врахування особистого досвіду дошкільника, особливостей його життя,
вікових та індивідуальних особливостей; вироблення оптимістичної гіпотези
розвитку кожної дитини; підтримку природного прагнення дошкільника до виявлення
активності, здатності діяти за власним бажанням та самостійним вибором; сприяння
вільному і конструктивному розгортанню дошкільником свого особистісного буття;
формування механізму саморозвитку; створення належних умов у дошкільних
установах для реалізації дитиною свого природного потенціалу.
Знання вітчизняної і світової педагогічної спадщини формує уявлення про
передумови, умови, фактори, рушійні сили і тенденції розвитку ідей про дошкільну
освіту. Опанування джерел і методів вивчення і розуміння педагогічних феноменів
минулого допомагає глибше усвідомити, раціональніше вирішити сучасні проблеми
дошкільної педагогіки та розбудовувати систему дошкільної освіти.
Звернення до педагогічного досвіду минулого, його трансформація у відповідності до нових досягнень науки, зумовили перегляд основних ідей педагогів
минулого, визначення доцільності їх використання та впровадження в практику
сучасних навчальних закладів.

Особливо актуальними сьогодні є психолого-педагогічні теорії про розвиток
та виховання дітей дошкільного віку Я. А. Коменського, Ф. Фребеля, Жана-Овіда
Декролі, Марії Монтессорі. На особливу увагу заслуговує Вальдорфська педагогіка,
як своєрідна цілісна концепція виховання і навчання дітей, автором якої є
австрійський учений і філософ Р. Штайнер.
Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку
Міжнародне визнання отримала також наукова діяльність бельгійського
педагога і лікаря Жана-Овіда Декролі (1871–1932). Він починав роботу з дітьми з
вадами у розвитку, а згодом заснував школу для здорових дітей віком від 3 до
18 років, назвавши її «школою для життя, через життя».
Головну мету виховання вбачав у моральному самовдосконаленні дитини, у
навчанні і вихованні якої рекомендував спиратися на її природу, орієнтуючись на
вільну діяльність. Усе це дасть змогу дитині максимально виявити притаманні тільки
їй нахили.
Ж.-О. Декролі засуджував роботу навчальних закладів, у яких не враховували
дитячі пізнавальні інтереси, потреби, а викладали готові знання, переважно через
повідомлення педагога. На його думку, невід’ємним компонентом навчання має бути
матеріал, який дає дитині навколишнє середовище: жива і нежива природа, школа,
сім’я, суспільство. Цінність такого навчання полягає в тому, що воно одночасно
наближає дітей до реалізації їхніх потреб і до основ наукових знань. Виходячи з
інтересів дітей, він розробив систему самонавчання, в основі якої були ігри і карткові
завдання.
Однак виховання, за твердженням Ж.-О. Декролі, не повинно обмежуватися
інтересами дитини. Воно мусить розгортатися у двох проекціях: «… від дитини до
світу – від світу до дитини». Тому основою педагогічної технології Ж.-О. Декролі є
принцип антропоцентризму, який наприкінці XIX – на початку XX ст. сприяв новому
осмисленню поняття «виховання». Відповідно до нього виховання розглядалось як
процес розвитку дитини, що враховує її індивідуальні потреби, можливості, мотиви
та інтереси.
Дитячий антропоцентризм спонукає дитину насамперед знати все про себе: з
чого складається її тіло, якими є призначення та дія різних органів, як вона спить, їсть,
дихає, грається, працює, чому боїться або сердиться тощо. «Найважливіше для
дитини – це знати саму себе», – писав Ж.-О. Декролі. Пізнаючи себе, дитина з часом
відчує потребу й у пізнанні навколишнього світу. Тому пристосовувати навчання до
нахилів дитини вкрай важливо саме у ранньому і дошкільному віці, усунувши із
середовища все, що не пов’язане з її життям.
Ж.-О. Декролі проголосив дитину центром своєї системи навчання і виховання:
«Я маю на меті створити зв’язок між всіма науками, примусити їх зійтися в одному

центрі. Цей центр – дитина, до якого все сходиться, від якого все розходиться». У
проголошенні цієї ідеї він не був першим, адже вся гуманістична педагогіка,
започаткована Я.А. Коменським, Ж.-Ж. Руссо,
Й. Г. Песталоцці, теж була
зорієнтована на особистість дитини, а організаційно-педагогічне і методичне
забезпечення конструювала з урахуванням її потреб і можливостей, дбаючи про
максимальний розвиток творчих сил і здібностей кожної дитини.
Центри інтересів передбачають комплексну роботу на основі врахування основних фізичних і духовних потреб дитини. В цьому процесі вибудовується цілісна
система, яку Ж.-О. Декролі назвав програмою асоційованих ідей. Центри інтересів, по
суті, визначають методичний трикутник, який є стрижнем будь-якого навчального
проекту. Цей трикутник містить такі елементи, як спостереження, асоціація,
вираження. Визнаючи їх штучність, Ж.-О. Декролі зазначав, що кожний з них має
"домішку" іншого (наприклад, процес вираження неможливий без спостереження й
асоціації). Крім того, кожний елемент має свої педагогічні завдання. Так, спостереження повинно привчити дитину свідомо сприймати явища, шукати їх причини,
констатувати наслідки, робити висновки; асоціація має на меті підвести дитину до
асоціювання знань, отриманих у процесі спостережень, із знаннями з інших джерел;
вираження повинно репрезентувати думки дитини у зрозумілих для інших формах.
Отже, виходячи з ідеалістичної теорії інтересів і потреб, педагог розробив
програму розвитку дітей, яку побудовано на комплексах, так званих центрах інтересів;
розробив систему самонавчання, педагогічну технологію, в основі якої лежав принцип
дитячого антропоцентризму, створив систему дидактичних ігор, спрямованих на
сенсорне виховання в дошкільному віці. Система Ж.-О. Декролі вплинула на побудову
педагогічного процесу в школах та дошкільних закладах різних країн.
Вальдорфська педагогіка
Вальдорфська педагогіка – це цілісна концепція виховання і навчання, автором
якої є австрійський учений і філософ Рудольф Штайнер (1861–1925). Він розробив
для педагогів систему знань про сутність людини, закономірності її розвитку,
заклавши основи природовідповідності у вихованні та навчанні.
Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів втілення ідей «вільного виховання» і «гуманістичної педагогіки». Вона може бути охарактеризована як система
самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з педагогом.
Головною метою вальдорфської педагогіки є світоглядне, соціальне та
професійне самовизначення кожної окремої особистості у контексті усвідомлення
власної індивідуальної свободи та відповідальності.
Вальдорфська педагогіка спирається на принципи людинознавства, обґрунтовані видатним філософом та педагогом Р. Штайнером на початку минулого століття.
Теоретичний аналіз відповідних джерел дозволяє визначити головні з них:

1. Гуманістична спрямованість.
2. Принцип педоцентризму, орієнтації на конкретну дитину, урахування її
індивідуальних особливостей та перспектив розвитку.
3. Принцип цілісного охоплення природи людини, в основі якого лежить
антропософська концепція розвитку дитини через цілісну взаємодію тілесних,
душевних та духовних чинників.
4. Принцип вікової відповідності (відповідність змісту та методики викладання психолого-педагогічним характеристикам дітей конкретного віку).
5. Принцип різнобічності і гармонійності, що включає гармонійне поєднання
факторів розвитку інтелектуальних, почуттєвих та вольових функцій особистості.
6. Принцип залучення почуттєвого переживання, що передбачає як інтелектуальне, так і емоційно-вольове опрацювання дітьми будь-якого навчального
матеріалу.
7. Принцип пов’язаності з життям.
8. Принцип поєднання національного та загальнолюдського у вихованні.
9. Принцип релігійної толерантності.
10. Принцип поєднання соціального та індивідуального, що дозволяє виховувати самодостатню, соціально адаптовану особистість.
11. Принцип поваги до дитини, її почуттів, здібностей та потенціальних
можливостей.
Концептуальними положеннями вальдорфської педагогіки є:
− розвиток людини здійснюється стрибкоподібно, кількома щаблями;
− розвиток дитини відбувається згідно із заданою генетично детермінованою
програмою, передує навчанню і визначає його, характеризується спонтанністю та
вільним проявом природних задатків;
− виховання і навчання мають бути вільними, без примусу, насильства як
духовного, так і тілесного;
− свобода розглядається як засіб виховання;
− виховання і навчання пристосовуються до дитини, а не вона до них;
− дитина у процесі навчання сама проходить, осягає всі етапи розвитку людства,
тому не треба забирати «дитинство», інтелектуалізувати розвиток завчасно;
− у процесі навчання поруч із дітьми знаходиться лише один педагог, досить
важливим є не результат, а процес навчання;
− неабияка увага приділяється естетичному розвитку та трудовому вихованню
дітей.
Основна ідея педагогічної системи – орієнтація на вільний всебічний розвиток
особистості у відповідності до тенденцій віку та потенціальних можливостей людини.
Саме тому навчання та виховання будуються з урахуванням поступового природного
розвитку дитини, її фізичного, духовного та інтелектуального станів на кожному з

етапів.
На думку вальдорфських педагогів, дитина у своєму розвитку повторює процес
еволюції людського суспільства. Тому всі знання та уміння вона повинна отримати у
чітко визначений термін, коли її організм буде до цього підготовлений. Вальдорфська
педагогіка заперечує тезу про ранню інтелектуалізацію дитини, тенденцію починати
інтенсивне навчання вже на 5–6 році життя, це може бути шкідливим для здоров’я
дитини, забираючи сили, необхідні для формування фізичного тіла.
Тому завдання батьків і вихователів у першому семиріччі полягає не у прямій
підготовці до школи, а в максимальному розвитку фантазії дитини, як основи творчості. Саме це потрібно майбутньому учневі, а не знання абетки чи лічби, цьому його
навчать у початкових класах. Тому у вальдорфських садках діти розігрують театральні
вистави, виконують ритмічні вправи під музику, грають на флейті. Такі заняття
сприяють розвитку музичних здібностей, відчуття ритму, координації рухів. Крім того,
дітей зацікавлюють ремеслами: вишивкою, ткацтвом, різьбою по дереву, керамікою.
Вальдорфські іграшки виготовлені з натуральних матеріалів (шишки, каштани,
жолуді, кора, плетені тваринки, ляльки з тканини тощо) – стимулюють розвиток
дрібної моторики, мислення, фантазії, уяви. Головне – жодної хімії і штучних
матеріалів (до речі, в інтер’єрі та побуті також).
У дитячих садках також передбачається активна участь батьків. Це може бути
допомога в обладнанні території, пошиття ляльок тощо.
Важливим завданням дошкільного вальдорфського виховання є гармонічний
розвиток дітей у співзвучності з оточуючим світом, що сприяє становленню впевненої
у собі особистості. Знання та навички на цьому віковому етапі діти отримують через
наслідування, особливого значення набуває авторитет дорослого. Поряд зі значущою
людиною дитина відчуває себе впевненою та захищеною, що позитивно впливає на
стан здоров’я, ставлення до світу та інших людей.
До закладу дошкільної освіти приймаються діти 3,5–4 років, коли важливим
чинником розвитку особистості починає виступати соціальне середовище. Групи
дитячого садка є різновіковими, що створює можливості для формування різного
типу міжособистісних стосунків. Така група нагадує багатодітну сім’ю, де старші діти
піклуються про менших, а молодші – наслідують старших. Внутрішнє життя дитячого
садка наповнене різноманітними видами діяльності, в якій беруть участь вихователі
разом з дітьми. Це створює у групі домашню атмосферу, де діти почувають себе
впевнено та захищено.
Особливого значення у дитячому садку набувають такі форми роботи як «вільна
гра», «побудова казки», рухові вправи, «пальчикові ігри», що сприяють розвитку
дрібної моторики та вольових функцій дитини.
Заняття мистецтвом включають: живопис фарбами, малювання восковими
крейдочками, ліплення з воску, музику та спів, евритмію (мистецтво гармонійного

руху), мистецтво композиції, використання казок, віршів та історій, що супроводжуються ляльковими виставами тощо. Художня діяльність сприяє розвитку
душевних сил дошкільника та укріпленню його здоров’я. Ритмічність побудови
виховного процесу проявляється у чергуванні навантаження та спокою, концентрації
уваги у діяльності, що організується вихователем, і вільній творчості дітей.
Головне завдання вихователя дитячого садку – створити атмосферу психологічного комфорту, душевного тепла, забезпечити індивідуальний підхід до кожної
дитини.
Отже, вальдорфська педагогіка ставить і розв’язує конкретне педагогічне
завдання – допомогти дитині в її самовизначенні, створити максимальні умови для
розвитку і закріплення її індивідуальності.
Варто також зазначити, що виховання у вальдорфських садках передбачає певні
заборони:
1. Заборона ранньої інтелектуалізації та навчання, що досягається обмеженням навантажень на пам’ять і мислення, осягненням світу експериментальним, а не
розумовим шляхом.
2. Заборона радіо, телебачення й комп’ютера, оскільки вальдорфські педагоги
вважають, що ці винаходи руйнують дитячу психіку.
3. Заборона будь-якої оцінки дитини, адже дитина, яка чекає оцінки дорослого,
позбувається можливості діяти, спонукаючись лише любов’ю до справи.
Таким чином, ідеї вальдорфської педагогіки є актуальними сьогодні у забезпеченні освітнього процесу дошкільного навчального закладу, де основним завданням сучасного вихователя є сприяння розвитку природних здібностей дитини,
надання можливостей для їх природного розкриття та зміцнення, розширення меж
можливостей дитини, допомога дитині в її самовизначенні, розкритті власної
індивідуальності.
Питання для самоперевірки
1. Назвіть педагогів минулого, які у своїх працях керувалися принципом
природовідповідності. Підтвердіть свою думку цитатами із творів.
2. У чому полягає історична значущість педагогічної діяльності Ф. Фребеля?
3. Що є основою педагогічної технології Ж.-О. Декролі?
4. Визначте спільне та відмінне в методиці М. Монтессорі та вальдорфській
педагогіці.

Лекція № 4

Тема: Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.
План:
1. Життєвий і творчий шлях видатного вченого.
2. Технологія саморозвитку М. Монтессорі.
Література:
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. К.:
Академвидав, 2004. 352 с.
2. Розвиток вільної, самостійної особистості дошкільника за методом Марії
Монтессорі : навч.-метод. посіб. / упоряд. Н. І. Нечипорук, В. В. Самаріна,
Н. А. Штика ; за ред. Н. І. Клокар. Біла Церква : КОІПОПК, 2010. 136 с.
3. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. З. Н. Борисової,
В. І. Кузьменко. Київ : Вища школа, 2004. 511 с.
М. Монтессорі (1870–1952 рр.) – перша італійська жінка-лікар (хірург),
талановитий педагог, яка довгі роки працювала з педагогічно занедбаними дітьми,
створила «Будинок вільної дитини».
Педагогічна система Марії Монтессорі репрезентує теорію вільного виховання
й сенсуалізму (напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань)
у педагогіці. Світове визнання технологія здобула завдяки гуманістичному підходу
до виховання і навчання дітей, вірі у безмежні можливості розвитку дитини, опорі на
її самостійність та індивідуальність.
Система М. Монтессорі охоплює концепцію і технологію виховання й
навчання дітей віком від 2,5 до 12 років.
Мета технології полягає в розкритті духовного та інтелектуального
потенціалу дитини шляхом створення спеціального предметно-просторового
середовища. Це середовище має забезпечити розвиток кожної дитини за її
індивідуальним темпом. Завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині
засобів для саморозвитку і розкритті правил їх використання. Такими засобами є
автодидактичні (самонавчаючі) Монтессорі-матеріали, з якими дитина працює,
спочатку наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім – самостійно виконуючи
різноманітні вправи.

М. Монтессорі вірила у безмежні можливості дитини, вважала, що ще до
народження дитина має в собі духовний зародок – модель власного психічного
розвитку, який виявляє себе лише у процесі розвитку.
Не менш важливу роль відіграє в її розвитку всотуючий розум – здатність
дитини вчитися, прагнення до навчання, реалізація яких забезпечується сприятливим
навколишнім середовищем. Дитина здатна сприйняти і засвоїти будь-які об'єкти
середовища (як предметного, так і соціального), але функціонування цієї здатності
обмежене в часі – приблизно до 6-7 років. Усе це відбувається з нею на підсвідомому
рівні. Тому дорослі повинні створити для дитини таке середовище, в якому вона
могла б знайти все необхідне й корисне для свого розвитку, отримати різноманітні
сенсорні (чуттєві) враження, засвоїти правильну мову, зразки позитивної соціальної
поведінки.
З огляду на цю здатність дитини М. Монтессорі виокремлює тимчасові фази
(сенситивні періоди) особливої сприйнятливості дитини до конкретних аспектів
навколишнього середовища. Середньостатистичні межі кожного з них такі:
– період розвитку мовлення (0–6 років);
– період сприйняття порядку (0–3);
– період сенсорного розвитку (0–5,5);
– період сприйняття маленьких предметів (1,5–2,5);
– період розвитку рухів і дій (1–4);
– період розвитку соціальних навичок (2,5–6).
Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини»
Центральне місце у педагогічній технології М. Монтессорі належить
дидактичному матеріалу, який не можна вважати навчальним обладнанням у
загальноприйнятому розумінні. Оскільки його головна мета полягає не в навчанні
дітей знань і навичок, а в тому, щоб допомогти їм у самобудівництві, духовному
розвитку. Дидактичний матеріал є зовнішнім стимулом, що привертає увагу дітей.
Монтессорі-матеріали засновані на концепції активної особистості, яка
розвивається у процесі вільної діяльності. Усі вони розроблені експериментально,
пройшли тривалу перевірку. Матеріал повинен задовольняти реальні потреби дитини,

враховувати її здібності, бути доступним їй у потрібний момент розвитку. Тому для
кожного матеріалу

М. Монтессорі запропонувала вікові рівні.

Важлива роль у технології належить презентації (основному уроку) –
демонстрації дитині правильного використання нового матеріалу. Оптимальний
вибір моменту для такого уроку залежить від уважності та досвіду педагога і
будується на основі індивідуального підходу.
Головними вимогами до уроку є простота («нічого, крім безумовної
істини»), лаконічність («рахуй свої слова»), об'єктивність («кинути промінь світла і
піти своєю дорогою»). Тривати він має від має не більше 5 хв.
На килимку або на столі розташовують лише матеріал для уроку, щоб
«обмежити поле свідомості дитини предметом уроку». Спочатку педагог показує
послідовність дій під час роботи з матеріалом, потім пропонує дитині спробувати
використати матеріал так, як було показано. Якщо вона зрозуміла презентацію, то
переходить до самостійної роботи, а педагог спостерігає.
Основним на такому уроці є метод спостереження, який передбачає свободу
і самостійність вихованця. Завдяки цьому реалізується один із найважливіших
принципів педагогіки Монтессорі: «допоможи мені зробити це самому». Він
означає, що дорослий не вчить дитину, а допомагає їй освоювати навколишній світ.
Коли дитина засвоїла первинну інформацію про предмет, педагог репрезентує
той самий матеріал, але як вираження нової ідеї. Це реалізується у формі
індивідуальних уроків – уроків номенклатури, на яких закріплюють навички роботи
та ознайомлюють з новими поняттями. Такий урок має три ступені:
1. Асоціація сенсорного сприйняття предмета з його назвою. Монтессорівчитель називає дитині предмети, властивості або кількості: «Це...» Нові терміни
бажано повторити кілька разів, залучаючи при цьому слухове, зорове, тактильне
(пов'язане з відчуттям дотику), сприймання дитини.
2. Розпізнавання предмета чи ознаки, що відповідає назві. На цьому етапі
дитині дають завдання типу: «Дай мені... Покажи мені...» Виконуючи їх, вона не
просто пасивно споглядає предмети, а й активно діє з ними.
3. Запам'ятовування слова, що відповідає предмету або ознаці. На цьому етапі

нові терміни переходять із пасивного словника в активний. Для сприяння цьому
педагог вказує на предмет і ставить запитання щодо його назви, будь-якої властивості
або представленої ним кількості: «Що це? Який це? Скільки це?»
Усі Монтессорі-матеріали поділяються на такі навчальні розділи:
– матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення навичок соціальної
поведінки;
– матеріали для вправ на розвиток сенсорики;
– матеріали для вправ на розвиток мовлення, письма, читання, математичних уявлень;
– матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання».
Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення навичок
соціальної поведінки. Вправи орієнтовані на формування різних навичок і умінь
(помити стіл, зашнурувати черевик, поставити у вазу квіти тощо), але це не є
самоціллю. Завдяки їм у повсякденному житті дитина стає незалежною від дорослих,
самостійною; у неї розвивається почуття відповідальності, організованість;
засвоюються моделі соціальної поведінки. Виконання цих вправ готує дитину до
складніших завдань, стимулює її емоційний, соціальний та інтелектуальний розвиток.
Вправи у повсякденному житті поділяють на такі види:
– підготовчі вправи (елементарні маніпуляції: переставити й переносити різні
предмети, матеріал для роботи);
– піклування про себе (миття рук, чищення взуття, застібання й розстібання
ґудзиків, змійок, кнопок та інші види догляду за собою);
– догляд за навколишнім середовищем (витирання пилу, чищення килима,
миття посуду, догляд за рослинами і тваринами, робота у саду та на городі, прання й
прасування білизни);
– вправи у соціальній поведінці (уроки ввічливості: засвоєння дітьми норм
соціальної поведінки, форм ввічливості);
– особливі вправи для розвитку координації рухів (ходіння по лінії та вправи
в тиші).
Займаючись із дітьми вправами у повсякденному житті, педагог може
використовувати такі форми організації дитячої діяльності:

1) групові уроки (заняття з усією групою або підгрупою). Ініціатором дитячої
активності є дорослий, який формулює завдання і пропонує способи його розв'язання;
2) індивідуальні уроки (спільна діяльність дитини і дорослого). Педагог
включається у діяльність дитини, якщо вона попросить його про це або якщо дитина
вагається у виборі роботи;
3) вільна й самостійна діяльність дітей у спеціально організованому
середовищі. У цьому разі вихователь надає дітям право вибору діяльності, займаючи
позицію спостерігача, який прогнозує і добирає необхідний матеріал для більш
складної діяльності. Цю форму організації дитячої діяльності М. Монтессорі вважала
найпродуктивнішою.
Матеріали для вправ на розвиток сенсорики (сенсорні матеріали). Їх метою
є виховання і вдосконалення відчуттів: зору, слуху, смаку, нюху, тактильного,
баричного і термічного відчуттів. Вони вчать слухати тишу і звуки, розрізняти
кольори, форму, вагу предметів, якості матеріалів тощо.
Користуватися сенсорними матеріалами дитина починає у трирічному віці.
Спершу їй пропонують дерев'яні блоки з вкладними циліндрами, розміри яких
змінюються у певній послідовності. Дитина може маніпулювати циліндрами,
виймаючи їх з отворів за допомогою невеликої кнопки зверху. Серед сенсорних
матеріалів є Рожева вежа (сприяє засвоєнню понять «великий», «маленький»,
розвитку окоміру), Коричнева драбина (формує уявлення про поняття «товстий»,
«тонкий», розвиває окомір), Червоні штанги (для засвоєння понять «довгий»,
«короткий», розвитку окоміру), таблички з піщаного паперу (сприяють розвитку
тактильного відчуття, розвитку дрібної моторики, підготовці до письма), слухові й
смакові

коробочки (відповідно

для

розвитку

слухових

і

смакових

відчуттів), геометричні тіла (для ознайомлення дитини з науковими назвами та
ознаками об'ємних тіл) та ін.
Матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма, читання,
математичних уявлень. Збагачення словникового запасу вимагає систематизації
отриманої дитиною інформації. Класифікації понять сприяють спеціальні набори, що
містять карти із зображенням одиничних предметів або живих істот і карту для

узагальнення понять. Узагальнюючі поняття умовно поділяються на три великі групи:
рослини, тварини, людина. Набори карт виготовляють відповідно для понять кожної
групи із зеленим, червоним і жовтим кантом, що полегшує роботу як дитині, так і
педагогу.
Математичні Монтессорі-матеріали складені так, щоб зримо поставав зв'язок
арифметики та геометрії. Наприклад, «Золотий матеріал» з намистиндопомагає
дитині не лише сформувати поняття про числа та операції з ними, а й уявити одну
намистину як точку, десяток — як пряму, сотню — як квадрат десяти, тисячу – як куб
десяти. М. Монтессорі розглядала математичну освіту як єдине ціле, прагнучи
зробити дитину здатною за допомогою математичного мислення осягнути світ
природи, культуру.
Матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання». Завдання цих
матеріалів полягає в ознайомленні дитини з навколишнім світом, культурою людства.
Космічне виховання є метапредметом Монтессорі-школи, на якому дитина осягає
перші знання з фізики, хімії, біології, історії, географії, астрономії тощо. Метою
космічного виховання є формування в дітей цілісного сприйняття картини світу,
усвідомлення відповідальності за перетворення, що здійснює людство на землі та в
космосі.
Спеціальна зона – «Космічне виховання», в якій зосереджено різноманітний
розвивальний матеріал: глобуси, географічні карти, астрономічні календарі, макети
Сонячної системи, карти зоряного неба. У Монтессорі-школах діти виготовляють
хронологічну стрічку, на якій розмальовують різними кольорами 12 частин, кожна з
яких відповідає важливому періоду життя на Землі. На експериментальному
майданчику кожна дитина має свою рослину, яку вона садила, за якою доглядає і
спостерігає.
Дидактичні матеріали і посібники М. Монтессорі допомагають дітям відчути
себе частиною природи, культури і людського суспільства, розвинути інтерес до
пізнання світу. Вихованці Монтессорі-шкіл легко спілкуються з людьми і вільно
долають конфліктні ситуації, уміють робити вибір і приймати рішення в різних
життєвих ситуаціях. Саме тому вони набувають сьогодні особливої актуальності.

2. Вальдорфська педагогіка є дітищем відомого австро-німецького
громадського діяча, філософа, науковця, педагога Рудольфа Штейнера (1861 —1925).
Керуючись ідеями антропософії (релігійно-містичне космологічне вчення про суть
людини та істину), Штейнер розробив методологічні засади вальдорфської
педагогіки.
Концептуальні засади вальдорфської педагогіки
В антропософському розумінні людина — це маленький космос, а космос —
це велика людина. Світ, природа та історія точно відображають людину, а людина
поєднує в собі світ, природу та історію в мініатюрі.
Принципово важливим положенням антропософської педагогіки є ідея
поступального і цілісного розвитку дитини, її нерозривного зв'язку із соціальним
оточенням. Р. Штейнер виокремлював семирічні етапи розвитку, які мають свої
«вирішальні трансформації». Водночас Штейнер звертав увагу на троїстий
характер психіки дитини (інтелект, почуття, воля), обумовлений станом її духу, тіла
і душі.
Мета вальдорфської педагогіки — виховання людей, орієнтованих на
навколишній світ, чутливих до нового, здатних приймати усвідомлені рішення і брати
на себе відповідальність за них і свої дії.
Антропософська педагогіка пояснює природу дитини, виходячи з
давньоіндійського вчення про карму, яке є джерелом одного з провідних принципів
вальдорфського виховання — кармовідповідності. (Згідно з цим ученням людина
проживає кілька взаємопов'язаних у духовному сенсі життів, і діяння в одному з них
мають незворотні наслідки для наступного життя). Принцип кармовідповідності
спонукає педагога бачити глобальну космічну програму розвитку дитини, а не лише
життєву чи навчальну програму.
Людина, за твердженням Р. Штейнера, має не лише чуттєво видиме фізичне
тіло, а й надчуттєві органи — ефірне тіло, астральне тіло і «Я»-тіло. Народжена
дитина є лише фізичним тілом, потім, в процесі розвитку вона набуває інші.
Носієм вищої душі в людині є «Я»-тіло, оскільки воно облагороджує та
очищує інші (нижчі) людські структури. По суті, весь культурний розвиток людини є
роботою «Я» над нижчими структурами, яка простягається аж до фізичного тіла.
Згідно з антропософією дитина у перші сім років життя є особливо
сприйнятливою щодо вражень із зовнішнього світу. На те, що відбувається
протягом перших семи років життя дитини, налаштовується весь людський
організм. (Тому, коли дитина зростає біля гнівливого батька або сердитої
виховательки, її судинна система буде орієнтована на гнів, і це проявлятиметься
впродовж усього життя).
Формування фізичного організму завершується зі зміною зубів (приблизно в
сім років), коли народжується ефірне тіло. Тільки після цього можна починати

шкільне навчання, інакше порушується діяльність сил, спрямованих на формування
органів тіла дитини. Штейнер зазначав, що до зміни зубів «...фізичні органи повинні
набути певної форми, повинні визначитися і тенденції їх структурних відношень».
Подібно до природи, яка забезпечує правильне середовище для фізичного тіла до його
народження, вихователь повинен потурбуватися про правильне фізичне середовище
після його народження. Лише правильне фізичне оточення впливає на дитину так, що
її фізичні органи набувають правильної форми.
Антропософський погляд на суть людини, що росте, полягає у пізнанні її
«прихованої природи», утвореної з фізичного, ефірного, астрального та «Я»-тіла.
Становлення особистості є серією почергових виходів з оболонок і народжень цих тіл
через певні проміжки часу. У цьому положенні закорінена теорія життєвих ритмів
дитини, яка відображає ідею розвитку в антропософській педагогіці.
Оскільки дитина народжується зовсім не готовою до самостійного життя, це
створює колосальні можливості для прижиттєвих пластичних змін відповідно до того,
з чим вона зіткнеться в житті. У цьому процесі дитина пристосовується до світу,
вбирає його в себе. Тому дорослі повинні створити умови для засвоєння дітьми
правильних життєвих ритмів.
Вся робота вальдорфського дитячого садка заснована на ритмах: ритмічне
поєднання ігор і занять протягом дня; ритмічне поєднання різноманітних занять
протягом тижня, їх внутрішня взаємодія з порами року, погодою, емоційною
обстановкою і педагогічною ситуацією на конкретний момент у групі.
У педагогіці дошкільного дитинства основними методами є наслідування і
приклад. За переконанням Р. Штейнера, дитина протягом перших семи років життя
завдяки наслідуванню може засвоїти все необхідне для орієнтації в навколишньому
середовищі, якщо бачить у ньому відповідні приклади. Крім учинків, поведінки
дорослих, на неї впливають також їхні думки і почуття. Отже, дитину формує все, що
її оточує: предмети, думки, почуття, вчинки дорослих. Найменше впливають на
дитину-дошкільника слова.
Особливості змісту вальдорфської педагогіки
В організаційному аспекті вальдорфська школа існує на засадах
самоуправління, згідно з якими всі важливі організаційні питання і проблеми вирішує
колегія вчителів, що збирається традиційно раз на тиждень. В справах школи
постійно беруть участь батьки. Усі найважливіші питання життя школи вирішуються
на спільних педагогічно-батьківських об'єднаннях.
У класичній вальдорфській школі навчання триває 12 років, а ті, хто вирішив
вступити до університету, закінчують ще 13-й (абітурієнтський) клас.
Головною фігурою навчально-виховного процесу у вальдорфській школі
є класний учитель, який викладає в одному класі (з 1-го по 8-й) усі загальноосвітні
предмети (математику, рідну мову та літературу, фізику, ботаніку, антропологію,

географію, історію тощо). Навчальний процес відбувається без підручників і методик,
весь навчальний матеріал учитель використовує як єдине ціле, що поступово
розгортається й формується. Навчальний план «у кожному конкретному випадку
повинен вичитуватися з конкретної концепції дитини». Немає у вальдорфській школі
й оцінок. Замість них, учитель постійно дає образні характеристики різних дитячих
робіт. У старших класах класних учителів замінюють учителі-спеціалісти
(предметники).
Щодня перші дві ранкові години відводять для головного уроку, на якому
вивчають один загальноосвітній предмет. Протягом дня вивчення інших
загальноосвітніх предметів вважається недоцільним. Опанування дисципліни
протягом 3—6 тижнів становить епоху. В одному класі протягом навчального року
може бути, наприклад, одна епоха з хімії, дві епохи з літератури тощо.
Після вивчення когнітивних (пізнавальних) предметів методом епох настає
черга для художнього, мовленнєвого циклу (малювання, музика, історія мистецтва,
іноземні мови та ін.). Діти віком від чотирьох до дев'яти років засвоюють багато казок
(дитячий садок і початкова школа), легенд, байок (другий клас), біблійних оповідей
(третій клас), вітчизняної міфології (четвертий клас), історій про богів і героїв
Давньої Греції (п'ятий клас) тощо. Багато часу відводять на спілкування, обговорення,
розповіді з життя і досвіду, на повчальні історії як інструмент виховання моралі.
У вальдорфських школах вивчають предмети, нехарактерні для традиційної
школи, що має на меті надати більшої естетичної спрямованості процесу навчання,
забезпечити взаємодію теоретичного навчання з художньо-прикладною діяльністю,
інтеграцію різних галузей знань. Такою дисципліною є евритмія — виконання віршів
або музики за допомогою ритмічних рухів. В евритмії кожен звук постає як зримий
образ, оскільки відповідає специфічному руху. Евритмія як мистецтво руху, є
невід'ємною частиною педагогічного процесу, оскільки здійснює естетичний, навіть
терапевтичний вплив на дитину, сприяє виробленню її спритності, координації рухів,
розвитку музичного слуху, образотворчих здібностей, уяви, фантазії. Важливу роль
відіграє евритмія й у вихованні соціальної поведінки дітей.
Спектр занять евритмією у вальдорфських школах сягає від виконання
найпростіших ритмів і вправ (молодші класи) до ретельно підготовлених виступів на
шкільній сцені з драматичними чи музичними виставами (старші класи).
Навіть предмети природничо-математичного циклу викладають на образноестетичній основі. Фундаментальний принцип вальдорфської педагогіки
— «художнє передує інтелектуальному» — виявляється як у побудові
багаторічного шкільного курсу, так і в межах одного уроку.
Важливим у вальдорфській школі є трудове виховання («уроки рукоділля і
ремесел»), однакове для хлопчиків і дівчаток: усі діти вчаться переплітати книги,
столярувати, в'язати, ліпити з пластиліну й глини, шити ляльки або костюми для

вистав. Кожна дитина повинна набути досвіду роботи у кузні, з обробітку землі,
борошномелення, складання печі, випікання хліба тощо.
Вальдорфський дитячий садок — це невелике затишне приміщення, стіни
якого пофарбовані у приємний рожевий колір. Нижня частина стін (приблизно на
висоті 1— 1,5 м) обшита природним нефарбованим деревом. Меблі також дерев'яні.
В інтер'єрі немає гострих кутів — навіть прямі кути (наприклад, в одвірках) замінені
на два тупих, оскільки в 3—4-річної дитини гострий кут викликає надто сильне
переживання,
що негативно
впливає
на
її психіку.
За
словами
Штейнера, архітектурні форми дитячих садків повинні виражати суть, яка живе в
їх стінах. Навіть формою вони мають захищати, оберігати дитину.
Використання дерев'яних переносних стояків дає змогу розділити групову
кімнату на окремі куточки. На ці стояки діти можуть накинути кольорові хустинки і
зробити кімнатку або печерку для гри. В таку хустинку можна загорнутися самому
або загорнути в неї ляльку. Це сприяє створенню педагогічно збагаченого
розвивального середовища, стимулює розвиток уяви дитини. У вальдорфському
дитячому садку вихователі роблять іграшки — зшиті або зв'язані вручну ляльки,
тварини з вовни і тканин. Вони приємні на дотик, не викликають у дитини
напруження. У ляльок немає облич, що дає змогу бачити в них ті обличчя, які
виникають в уяві й можуть змінюватися під час гри. Для будівельних ігор дітям
пропонують неоформлені, природно неправильної форми «блоки» з дерева (дощечки,
палички), а також шишки, мох та ін. В іграх не використовують кубиків правильної
геометричної форми, пластикових та залізних конструкторів.
У груповій кімнаті обов'язково повинен бути витвір мистецтва (наприклад,
репродукція картини видатного художника). На столику біля нього може
стояти гарна витончена ваза з букетом відповідно до пори року. Дитина змалечку
привчається цінувати красу і берегти її. (Їй не пояснюють, що з гарною річчю
потрібно поводитись охайно, аби не пошкодити її, — таке розуміння породжується
естетикою обстановки і ставленням вихователя).
За внутрішнім кліматом вальдорфський дитячий садок функціонує як велика
сім'я, тому атмосфера в групі нагадує домашню. Усі практичні дії — прибирання,
приготування їжі тощо — дорослі виконують у присутності дітей, які теж можуть
брати в них участь. День у вальдорфському дитячому садку починається з вільної гри.
Ігри та заняття постійно чергуються. Головне — створити певний сприятливий для
дитини ритм, який передбачав бигармонійне чергування організованих і
самостійних занять.
Одним з організованих занять, у якому бере участь уся група, є малювання.
Діти, однак, малюють не щось конкретне, наприклад пейзаж, тварину, будинок, а
наносять акварельні фарби на папір широким пензлем і радіють, коли з'являється
новий колір. На заняттях з малювання використовують фарби, виготовлені з

природних барвників трьох основних кольорів — червоного, синього і жовтого.
Завершені дитячі роботи не обговорюються. Для занять з ліплення
використовують пофарбований віск або пластичну глину.
Уся група бере участь і в грі на музичних інструментах, у співах. Як правило,
на цих заняттях вихователь у присутності дітей багато співає, грає на флейті або
металофоні (ксилофоні), розповідає історії або читає вірші про звуки. Природний
людський голос розвиває у дітей слух. На інструментах вони імітують гру дорослого.
Для розвитку почуття ритму обирають пісні, які діти готові часто слухати або
наспівувати. Вальдорфські вихователі дуже багато уваги приділяють формуванню
мови, дбають, щоб вона була зрозумілою, добре артикульованою, плавною,
повільною, мелодійною.
Головною подією дня у вальдорфському дитячому садку є народна казка або
історія. Діти слухають їх перед обідом або перед тим, як починають збиратися
додому. З казок починається осягнення національної культури, пробудження уяви. Із
закінченням казки завершується день у вальдорфському садку, який традиційно
триває 4—5 год. (триваліше перебування дитини в товаристві інших дітей і в розлуці
з мамою надзвичайно втомлює її; дитина повинна усвідомлювати власний світ, у
центрі якого її сім'я).
Отже, вальдорфська педагогіка поєднує можливості мислительного,
естетичного, трудового, соціального, морального виховання, принципи
індивідуального підходу і свободи у вихованні.
3. Технологія французького педагога Селестена Френе (1896—1966) «Школа
успіху і радості» заснована на ідеях гуманізму і любові до дитини.
Запропонувана Френе педагогічна концепція вирішального значення
надавала досвіду дитини, набутому в сім'ї, школі, у процесі спілкування. С. Френе був
переконаний, що дитина сама створює себе як особистість, а педагог повинен
допомагати розвивати те, що їй органічно притаманне. Отже, центром педагогічної
діяльності він вважав особистість дитини, яка розкриває свої потенційні можливості,
її самоактуалізацію.
Протягом 1934— 1935 рр. С. Френе побудував власну школу в м. Вансе. То
був одноповерховий будинок павільйонного типу зі світлими, просторими класними
кімнатами, басейном у центрі подвір'я. Школа працювала як інтернат для дітей
переважно з малозабезпечених сімей. Розроблена в ній педагогічна технологія
передбачала оригінальні форми виховання й навчання.
Створена ним модель нової школи поєднувала різні за функціями елементи:
шкільну типографію, шкільний кооператив, «вільні тексти», робочу бібліотеку тощо.
Обов'язковим чинником її функціонування була радісна, ділова атмосфера.
У першій половині дня одна група учнів самостійно навчалася, звертаючись,
якщо необхідно, за допомогою до вчителя, інші діти групами чергували на кухні,

працювали на городі або в майстернях. До обіду підбивали підсумки, обговорювали
«вільні тексти», повідомлення, проводили консультації.
У другій половині дня вихованці займалися спортом, гралися, працювали в
майстернях. Увечері в присутності всієї школи С. Френе підсумовував зроблене за
день. Кожний учень і кожний клас мали свої програми на день, тиждень, місяць. Для
виконання групового завдання діти самостійно обирали собі товаришів, не рідше
одного разу на три тижні вони звітували.
Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості»
Основою педагогічної технології С. Френе є сформульоване на противагу
традиційній французькій школі й педагогіці «ядро цінностей», до якого належать:
•
здоров'я дитини;
•
визнання дитячого прагнення до максимального саморозвитку;
•
створення сприятливого для розвитку дітей середовища;
•
забезпечення «природного, живого і всебічного виховного
процесу».
Усі вони визначають головну мету виховання — максимальний розвиток
особистості дитини в розумно організованому суспільстві.
Основними засобами реалізації цієї мети С. Френе вважав природу (нововвед
еннями у діяльності школи Френе були уроки-прогулянки, під час яких діти
спостерігали природне й людське середовище, а потім усно і письмово викладали свої
враження), працю в школі-майстерні, розумову діяльністьпід час індивідуальних
занять за планом і графіками, художню творчість, набутий у процесі трудової
діяльності власний досвід дитини.
Виховання, за твердженням С. Френе, охоплює такі етапи:
1. Виховання у сім'ї (від народження до 2 років). Від взаємодії батьків з
дитиною на цьому етапі значною мірою залежать успіхи виховання в
індивідуальному, соціальному та загальнолюдському аспектах на наступних стадіях
її розвитку.
2. «Дитячий заповідник» (від 2 до 4 років). Так С. Френе назвав дошкільні
заклади, в яких має відбуватися виховання дітей від 2 років. Ефективною є підготовка
дитини до життя в насиченому розвивальному середовищі, яке допомагає їй пізнавати
світ «на дотик». Завдання вихователя полягає в постійному матеріальному і
технічному вдосконаленні обладнання «заповідника», що сприятиме набуттю
дитиною досвіду.
3. Дитячий садок (від 4 до 7 років). Чотирирічний малюк вже намагається
підпорядкувати середовище собі. Виховання дитини до семи років має відбуватися у
процесі «роботи-гри» з використанням відповідних матеріалів, знарядь, технічних
засобів.
4. Початкова школа (від 7 до 14 років). На думку С. Френе, саме на цьому

етапі доцільними є уроки. У початковій школі дитина продовжує діяльнісне пізнання
світу, освоєння навколишнього середовища в дії.
Однією з концептуальних засад педагогічної технології С. Френе є ідея про
опори-бар'єри. До них належать сім'я, суспільство, вчителі, які одночасно
дисциплінують і стримують дитину. Опорами в її розвитку вони стають за певних
обставин і правильно організованої діяльності дитячого закладу.
Традиційна школа такими опорами в кращому разі вважає вчителя і сім'ю, а
«Школа успіху і радості» значно розширює їх спектр. Такою опорою у ній
є індивідуальні плани роботи. Новизна підходу полягала в тому, що, на відміну від
масової практики, яка спирається на державні стандарти та навчальні плани, С. Френе
запровадив спільне з дитиною розроблення індивідуальних планів занять з усіх
навчальних дисциплін. Це вимагало від педагога ретельної підготовки загальних
планів для всього класу і одночасної організації індивідуального планування з
використанням карток самоконтролю з арифметики та граматики, інформаційної
картотеки, каталогу, робочої бібліотеки, перфострічок для програмованого
навчання. Індивідуальні плани роботи актуалізовували такий важливий виховний
ресурс, як самоорганізація дитини.
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1.
Історія виникнення теорії розв’язання винахідницьких завдань
Поява ТРВЗ, її швидкий розвиток не випадковість, а необхідність і навіть
неминучість, що продиктована сучасною НТР.
ТРВЗ з’явилася і почала розвиватися в нашій країні з початку 50-х років на
громадських засадах. Дитинство її припадає на 50-і ... початок 70-х років, а
інтенсивний розвиток – „юність” і „змужніння” – на 70-і ... 80-і роки.
Головною рушійною силою на другому етапі стала суспільна потреба. Якщо б
ця потреба була відсутня, ніякі зусилля ентузіастів на чолі з Генріхом Сауловичем
Альтшуллером не змогли б забезпечити розгортання роботи по всій країні. В цей же
час ТРВЗ оформилася як наука у боротьбі з багатьма перешкодами, заборонами,
запереченнями.
Творець ТРВЗ – Генріх Саулович Альтшуллер народився 1926 р.
(15.10.1926–24.09.1998) і прожив більшу частину життя у м. Баку. Він же – відомий
письменник-фантаст Генріх Альтов. Своє перше авторське свідоцтво на винахід
апарата для підводного плавання, який працював на перекисі водню, отримав ще у 9
класі школи. Апарат сам побудував і випробував. В 10 класі побудував катер з
ракетним (на карбіді) двигуном. У 1946 р. подав заявку на спосіб виходу із затонулих
кораблів без аквалангу на цілих 15 хвилин. Винахід було прийнято і відразу
засекречено, а автора направили у відділ винахідництва Каспійської військової
флотилії. Тут йому поставили задачу створити зброю для диверсії у ворожому місті.
І Альтшуллер винайшов новий вид зброї – речовину з надзвичайно неприємним
запахом, яка виготовлялася із аптечних препаратів. Винахід мав успіх, винахідника
возили у Москву, до Берії. Винахідник процвітав. Шукав методичні книжки, щоб
допомагати, давати поради винахідникам, але таких не знайшов, і тоді почав сам
створювати теорію методології винахідництва.
З 1946 р. працював у цій галузі. До 1948 р. створені основи теорії, котрі були

перевірені на практиці винахідницької роботи. Разом із своїм товаришем і колегою Р.
Шапіро написали листа Сталіну, в якому піддали різкій критиці стан винахідницької
роботи у країні і запропонували заходи оздоровлення цієї роботи, зокрема
відновлення централізованого керівництва винахідництвом і розробку теорії
розв’язання (вирішення) винахідницьких задач.
У 1950 р. їх раптово викликали у Тбілісі і заарештували при виході із вагону.
Судили за справою винахідників-шкідників і дали по 25 років кожному. До речі,
одним із пунктів обвинувачення було те, що Альтшуллер за допомогою своєї
«воюючої зброї» нібито хотів зірвати парад на Красній площі.
У Москві, у Лефортовій тюрмі, під Сиктивкаром у Річ лазі, на лісоповалі, у
Воркуті, на вугільній шахті, він обдумує та вдосконалює свою теорію. У шахті йому
вдається по 8...10 годин займатися своєю теорією, усуваючи аварійні ситуації.
У 1954 р. він був реабілітований. У 1956 р. у журналі «Вопросы психологии»
№6 з’явилася стаття Г. Альтшуллера і Р. Шапіро «О психологии изобретательского
творчества», в котрій були викладені основні ідеї майбутньої ТРВЗ. Стаття справила
велике враження, оскільки дотепер психологи цілого світу вважали, що всі винаходи
народжуються шляхом випадкових осяянь, а Г.С. Альтшуллер пропонував виходити
із діалектики розвитку технічних систем.
У 1961 р. Г.С. Альтшуллер видав маленьку книжку «Как научиться изобретать»,
в якій розвивав ідеї ТРВЗ.
У 1969 р. відбувся перший всесоюзний семінар з ТРВЗ. І з цього моменту
почалося зростання кількості шкіл ТРВЗ у різних містах, котрі нині є більш ніж у 200
містах СНД, а також в багатьох країнах світу.
У 1973 р. з’явилася нова книжка Г Альтшуллера „Алгоритм изобретения”, яка
відразу набула великої популярності. У ній були наведені 40 типових прийомів і
таблиця усунення суперечностей.
У 1979 р. Г. Альтшуллер видає одну із головних своїх книжок «Творчество как
точная наука». У цій книжці запропонував нові способи дослідження технічних
систем, виклав стратегію і тактику винахідництва, закони розвитку технічних систем,
прийоми, стандарти, репольний аналіз і, зрештою, алгоритм і теорію розв’язання
винахідницьких задач, правда, ще у розвитку.
Книжка була зустрінута в країні неоднозначно. Але тут англійське видавництво
«Гордон Енд Брич» випускає монументальний шеститомник «Кібернетика», п’ятий
том котрого відданий під книжку «Творчество как точная наука». А англійський
журнал «Технологія” повідомляє: «Користуючись методом професора Г.
Альтшуллера, на британських авіаційних підприємствах точно визначають недоліки
двигунів...». Після цього Г.С. Альтшуллеру надійшло багато пропозицій із-за кордону
на роботу, читання лекцій тощо.
Починаючи з 1985 р. кожний рік виходять його книжки: «Профессия – поиск

нового», «Найти идею», «Дерзкие формулы творчества», «Нить в лабиринте», «АРИЗ
– это победа», «Поиск новых идей: от озарения к технологии» та ін. Всього вийшло
10 книжок з ТРВЗ, більшість із яких перекладено за кордоном і на мови народів СНД.
Книжки та статті по ТРВЗ видані в Болгарії, Польщі, Чехії, В’єтнамі, Угорщині, США,
Англії, Франції, Німеччині, Японії, Швейцарії, Фінляндії та в інших країнах. В
багатьох із цих країн організовано вивчення ТРВЗ.
За повідомленням англійського журналу „Технологія” (квітень 1988), у
аерокосмічній промисловості США працює 80 груп спеціалістів, які активно
використовують ТРВЗ.
У 1989 р. створено міжнародну Асоціацію ТРВЗ і Альтшуллер був обраний
Президентом цієї асоціації. У 1996 році в Україні була організована «Українська
лабораторія педагогіки ТРВЗ (теорії розв’язування винахідницьких задач)», а
науковим консультантом став сам Г.С. Альтшуллер.
У 1998 р. Генріх Альтшуллер помер.
У січні 1999 р. пройшов Перший європейський ТРВЗ-конгрес в Австрії. Вищі
навчальні заклади деяких європейських країн, США та Японії вводять ТРВЗ у свої
програми навчання. У Франції регіональні уряди приймають регіональні програми
розвитку ТРВЗ. На початку травня 2000 р. проходила ІІ Міжнародна конференція
Інституту Альтшуллера, в якій взяли участь представники 11 країн та компанії
«Боїнг», «Кодак», «Форд», «Дженерал Міле» і багато інших.
2. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості.
Теоретичним джерелом технології розвитку творчої особистості є закони
розвитку технічних систем, пізнання яких передбачає аналіз різноманітної патентної
та науково-технічної інформації.
Як точна наука, теорія розв’язання (вирішення) винахідницьких завдань (ТРВЗ,
ТВВЗ) має свою галузь дослідження і відповідний інструментарій. Попри те, що вона
виникла у техніці (технічній системі), її ідеї та механізми можуть бути використані
при розв’язанні нетехнічних творчих завдань у соціальних, наукових, художніх
системах, тобто в галузі психології, педагогіки, культури та ін. На відміну від
методик, які становлять сукупність окремих прийомів, ТРВЗ є цілісною,
самодостатньою технологією, послуговуючись якою можна розв’язувати проблеми
будь-якої складності.
За переконаннями Г. Альтшуллера, створенню загальної теорії творчості мають
передувати дослідження конкретних видів творчості. Лише спираючись на окремі
теорії творчості (винахідницької, наукової, літературної), можна створити загальну
теорію творчості, яка, в свою чергу, дасть новий поштовх розвитку окремих теорій.
Теорія Альтшуллера виходить із того, що завдання є різними і їх неможливо
розв’язувати взагалі. У всій сукупності творчих завдань ним було виокремлено 5
рівнів.

1. Завдання, під час розв’язання яких використовують призначені для
цього засоби. Знаходять їх у межах однієї вузької спеціальності, обравши одне
рішення із кількох загальноприйнятих і очевидних варіантів. Сам об’єкт при цьому
залишається без змін.
2. Завдання, розв’язання яких вимагає певної відозміни об’єкту. При цьому
з десятків варіантів обирається оптимальніший. Засоби розв’язання таких завдань
належать до однієї галузі.
3. Завдання, розв’язання яких приховане серед сотень неправильних,
оскільки об’єкт, що вдосконалюється, має бути значно змінений. Прийоми
розв’язання таких завдань знаходять в інших галузях техніки.
4. Завдання, у процесі розв’язання яких об’єкт, що вдосконалюється,
змінюється повністю. Пошук рішень, як правило, відбувається в сфері науки.
5. Завдання, розв’язання яких досягається зміною всієї (технічної)
системи, до якої належить об’єкт, що вдосконалюється. Кількість спроб і помилок
за таких обставин зростає до сотень тисяч і мільйонів. Здебільшого засоби
розв’язання завдань цього рівня знаходяться за межами тогочасних можливостей
науки. Тому традиційно розв’язанню винахідницького завдання передує наукове
відкриття.
ТРВЗ застосовують і для виховання та розвитку мислення людини. Головне
місце в ній належить життєвій стратегії творчої особистості (ЖСТО) та розвитку
творчої уяви (РТУ).
Як відомо, творчість – це діяльність, яка на основі реорганізації наявного
досвіду і формування нових комбінацій знань породжує нове. Виявляється вона на
різних рівнях. Для одного рівня творчості характерне використання наявних знань і
розширення галузі їх застосування; на іншому створюється абсолютно новий підхід,
що змінює усталений погляд на об’єкт або галузь знань. Суть креативності (творчості)
як психологічної властивості полягає в інтелектуальній активності й чутливості до
побічних продуктів діяльності. Творча особистість бачить результати, які становлять
принципову новизну, а нетворча – лише результати, які стосуються досягнення мети
(доцільні результати).
За спостереженнями Г. Альтшуллера, відмінності між звичайним і творчим
мисленням стосуються багатьох аспектів (табл.1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика звичайного і творчого мислення
Звичайне мислення
Творче мислення
1. Тенденція до полегшення,
Тенденція до ускладнення вимог
спрощення вимог задачі
задачі
2. Тенденція до ухилення від
Прагнення йти шляхом поглиблення
складних кроків
складності

3. Уявлення про об’єкт нечітке,
Уявлення
про
об’єкт
чітке,
зосе-реджене на об’єкті-прототипі
спрямоване
на
пошук
ідеального
кінцевого варіанта
4.
Уявлення
про
об’єкт
Уявлення про об’єкт «об’ємне».
однобічне, поверхове
Охоплює одночасно його підсистему й
надсистему, до яких він належить
5. Уявлення про об’єкт без
Об’єкт бачиться в історичному
бачення його розвитку
розвитку: у минулому, сьогоденні й
майбутньому, якщо буде збережена лінія
розвитку
6.
Уявлення
про
об’єкт
Уявлення про об’єкт «пластичне»,
«жорстке»
легко піддається змінам у просторі й часі
7. Пам’ять підказує близькі, а
Пам’ять підказує далекі (а тому
тому слабкі аналогії
сильні) аналогії, причому запас інформації
постійно поповнюється за рахунок добору
принципів, прийомів
8. Бар’єр спеціалізації з часом
Бар’єр
спеціалізації
постійно
стає все вищим
руйнується
9. Рівень управління мисленням
Мислення стає все більш керованим:
не зростає
дослідник оцінює розвиток мислення,
відхиляє невдалі варіанти, легко здійснює
розумові експерименти
За результатами аналізу методів активізації мислення було зроблено висновок,
що здатність розв’язувати творчі завдання можна і потрібно розвивати через
навчання. Так було спростовано думку про «осяяння», яке не піддається управлінню
і відтворенню.
Нестандартному мисленню, прийняттю нешаблонних рішень найбільше
перешкоджає психологічна інерція, властива майже всім дорослим, яку вони
намагаються прищепити і дітям. Стереотипи мислення ведуть до певної
психологічної інерції і створюють бар’єр при створенні, застосуванні нового. Такими
психологічними бар’єрами можуть бути:
- боязнь втрутитися в чужу галузь, породжена вузькою спеціалізацією;
- боязнь видатися некомпетентним, що породжує боязнь критики;
- страх перед авторитетом;
- боязнь ідеального як чогось недосяжного, нереального;
- невміння сприймати об’єкт у незвичній функції, тобто творча сліпота.
Для усунення цих бар’єрів необхідно дотримуватися основних принципів
стимулювання творчої активності, які передбачають:

- створення для дитини безпечної психологічної бази, до якої вона могла б
повертатися, будучи «здивованою» власними відкриттями у процесі пошуків
нестандартних рішень;
- підтримання здатності дитини до творчості, неприпустимість несхвальної
оцінки творчих спроб;
- терпимість до незвичних ідей і запитань, необхідність відповідати на всі
запитання дітей тощо.
Важливим для педагогів є дотримання розроблених професором
К. Вайнцвангом «9 заповідей» творчої особистості:
– будь господарем своєї долі;
– досягни успіху в тому, що любиш;
– зроби свій конструктивний внесок у спільну справу;
– вибудовуй свої відносини з людьми на довірі;
– розвивай свої творчі здібності;
– культивуй у собі сміливість;
– піклуйся про своє здоров’я;
– не втрачай віри в себе;
– намагайся мислити позитивно.
3. Особливості змісту технології Теорії Розв’язання Винахідницьких
Задач.
Систему ТРВЗ було адаптовано для роботи з дітьми у школі й дитячому садку.
Сутність цієї технології полягає у формуванні системного, діалектичного
мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості. Її використання має
навчити дітей мислити системно, творчо, розуміти єдність і протиріччя
навколишнього світу, бачити і вирішувати проблеми.
3.1. Прийоми розвитку творчої особистості
Технологія ТРВЗ для школярів є технологією колективних ігор і занять з
детальними методичними рекомендаціями. Вона має на меті не замінити програму, за
якою працює педагог, а максимально підвищити її ефективність. Основу технології
становлять ігри-заняття, під час яких діти знайомляться з навколишнім світом,
вчаться виявляти суперечливі властивості предметів, явищ і розв’язувати ці
суперечності, і які передбачають самостійний вибір дитиною теми, матеріалу та виду
діяльності. Виявлення і розв’язування суперечностей є ключем до творчого мислення.
Діти дошкільного та молодшого шкільного віку виявляють такі суперечності,
працюючи над ігровими і казковими завданнями, які перетворюються на захоплюючу
пошукову, аналітичну діяльність. Такою для багатьох із них стає гра «Добре –
погано» (автори – М. Шустерман і Л. Шуб), яка ґрунтується на положенні про те, що
кожен предмет, явище має свої позитивні й негативні сторони. Для ігри обирають

будь-який об’єкт, який не викликає в дитині стійких асоціацій, позитивних або
негативних емоцій. Це може бути олівець, книга, лампа тощо. Кожен гравець має
назвати, що в об’єкті „погано”, а що „добре”, що подобається і що не подобається, що
зручно і що не зручно. Наприклад, поняття „снігопад”: добре ліпити із свіжого снігу
снігову бабу, але засніженими шляхами погано їхати машинам; „голосна музика”:
добре зранку – швидко прокидаєшся і робиш зарядку, але ввечері заважає робити
уроки і спати.
Гра «Добре – погано» розвиває мову дитини, її фантазію, вчить
розмірковувати; яскраво ілюструє деякі закони діалектики, зокрема такі її
категорії, як протиріччя, якість і кількість, можливість і дійсність.
Для розв’язання протиріч дітям пропонують цікаві ігрові завдання. Наприклад,
обговорюючи властивості парасольки, вони зважають на те, чим вона зручна і чим
незручна і в такий спосіб доходять висновку, що для захисту від дощу вона повинна
бути великою, а для зручності використання – маленькою. Але чи може парасолька
одночасно бути великою і маленькою? Завдання розв’язують прийомом розподілу в
часі суперечливих вимог до парасольки. Складана парасолька – в одному разі вона
велика, в іншому – маленька.
На розвиток творчої уяви дітей спрямовані такі прийоми, як «Фантазери»,
«Салат із казок», «Книга протиріч», «Що було б, коли…?», «Конструювання казок»,
«Біном фантазії», описані відомим італійським дитячим письменником Джанні Родарі
(1920 - 1980) у книзі «Граматика фантазії. Вступ до мистецтва придумування історій».
Розглянемо деякі із них.
«Салат із казок». Дітям пропонуються назви казок, у яких необхідно (та
можна) об’єднати між собою певні елементи, щоб скласти нову казку.
«Біном фантазії». Якщо запропонувати дітям випадково підбирати слова, то
можна знайти такі, які за звичайно разом не зустрічаються і для складання казки
необхідно буде продумати асоціативні ідеї.
«Що було б, коли…?» Це дещо змінений біном, де необхідно підбирати
випадкові іменник та дієслово. Отриману пару слів з’єднати у речення за формою:
«Що було б, коли…».
Розвитку творчої уяви дітей сприяє використання так званих «Карт Проппа».
Проаналізувавши структуру казок, російський фольклорист Володимир Пропп (1895
- 1970) виокремив її постійні компоненти. Їх послідовність може порушуватися,
можливі переноси, додавання, синтез компонентів, але це не суперечить основному
розвитку казки. «Карти Проппа» мають такі назви:
1.
Припис або заборона.
5.
Завдання, які необхідно
2.
Порушення заборони.
виконати.
3.
Шкода.
6.
Зустріч із дарувальником.
4.
Від’їзд героя.
7.
Чарівні дарунки.

8.
Поява антигероя.
9.
Надприродні властивості
антигероя.
10. Боротьба.
11. Перемога.
12. Повернення додому.
13. Прибуття додому.
14. Несправжній герой.
15. Важкі випробування.
16. Біда ліквідовується.
17. Упізнавання героя.
18. Несправжній герой
викривається.
19. Покарання антигероя.
20. Весілля.

Під час гри дітям роздають карти, обирають місце дії, казкового героя.
Потім кожний учень розповідає за своєю карткою казкову дію. Можливо
складання казки командами за обраними компонентами.
За підрахунком Г. Альтшуллера, існує до 40 принципів розв’язання
протиріч. Цими принципами успішно користувалися герої народних і
авторських казок. Ознайомлення навіть з деякими з них свідчить про їх
універсальність:
1.
Принцип «заздалегідь підкладеної подушки». Зроби заздалегідь.
Наприклад, герої вирушають у далеку дорогу і розмотують ниточку клубка,
розкидають камінці, що допоможе їм повернутися назад.
2.
Перетворити шкоду на користь. Негативні фактори
використовуються для отримання позитивного ефекту. Наприклад, у казці
братів Грімм „Три пряхи” наявний фактор – повторності трьох тіток (відвисла
губа, довгий палець, величезна нога) позбавили головну героїню від немилої
роботи (позитивний результат).
3.
Прийом копіювання. Замість справжнього об’єкта використовують
його оптичну копію. Наприклад, у казці О. Пушкіна „Руслан і Людмила”
Чорномор, щоб спіймати Людмилу, яка втекла, перетворюється на Руслана і
легко досягає мети. А в „Молодильних яблуках” такий прийом використовує
Вовк, перетворившись спочатку на коня, а потім – на царівну.
4.
Принцип мотрійка (матрьошки). Заснований на розташуванні
одного предмета в середині іншого. Так, Чахлик Невмирущий ховає свою
смерть на кінчику голки, голку – в яйці, яйце – в качці, качку – в качурі, качура
– в кришталевій скриньці.
5.
Розв’язання протиріч у часі. У казці С. Маршака „Дванадцять
місяців” одні місяці з’являються на новорічній галявині раніше свого часу, а
інші – значно пізніше.
6.
Принцип зміни агрегатного стану. Об’єкт переходить в інший
агрегатний стан і від цього змінюються його якості. Так, серце Кая з казки Г.Х. Андерсена „Снігова королева” перетворилося на кригу та змінило свої
якості: замість доброго стало злим.
7.
Принцип дроблення. Розділити об’єкт на незалежні частини;
виконати об’єкт подрібненим; підвищити ступінь дроблення (змільчання).
Наприклад, пневматична шина складається із дванадцяти незалежних секцій.
8.
Принцип винесення. Відокремити від об’єкту частину, яка
«заважає» або, навпаки, виділити необхідну частину, необхідну якість.
Наприклад, для попередження зіткнення літаків з птахами у США
використовують записані гучні крики наляканої птиці.

9.
Принцип місцевої якості. Перейти від однорідної структури
об’єкта (або зовнішньої середи, зовнішньої взаємодії) до неоднорідної; різні
частини об’єкту повинні мати різні функції; кожна частина об’єкта повинна
знаходитися в умовах, що найбільш відповідають її роботі. Наприклад, перед
сушкою рису з метою зменшення появи тріщин проводився розподіл зерен за
крупністю.
10. Принцип асиметрії. Перейти від симетричної форми об’єкту до
асиметричної. Наприклад, тиски зі зміщеними губами, що дозволяє затискати
у вертикальному положенні довгі заготовки.
Методи, які застосовують у технології ТРВЗ, розвивають такі
пізнавальні та творчі здібності дітей, як уміння встановлювати причиннонаслідкові зв’язки, робити висновки, інтегрувати й синтезувати
інформацію, аналізувати ситуації, передбачати наслідки, вибудовувати
гіпотези, застосовувати нові ідеї та методи розв’язання задач на практиці;
здатність висловлювати оригінальні ідеї і винаходити нове; творча уява,
дивергентність мислення (здатність припускати існування кількох
правильних відповідей на одне запитання і продукувати оригінальні
творчі ідеї), розуміння неоднозначності ідей, розвинена інтуїція та ін.
Виходячи із моделі процесі пошуку, як серії більш або менш випадкових,
усвідомлених або неусвідомлених послідовних спроб, можна виділити дві
різні групи можливостей підвищення його ефективності: збільшення
хаотичності пошуку та систематизація перебору варіантів. До першої групи
належать переважно ірраціональні методи пошуку, які ґрунтуються на
психологічній активізації творчих здібностей винахідника, таких, як методи:
мозкового штурму, синектики, фокальних об’єктів, каталога, гірлянд
випадковостей і асоціацій та ін. До другої групи належать методи, котрі
дозволяють систематизувати перебір варіантів, збільшити їх кількість та
виключити повтори, використовуючи при цьому логіку аналізу технічних
систем. Сюди належать такі раціональні методи, як морфологічний аналіз,
функціонально-фізичний метод та ін., а також ірраціональний – метод
контрольних запитань, котрі дещо звужують поле пошуку.
3.2. Метод мозкового штурму
Відомий і під такими назвами, як мозкова атака, брейнстормінг, брейнринг, облога мозку, метод обміну думками тощо, застосовується для
отримання нових ідей. Використання цього методу сприяє подоланню
психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у
мінімальний термін.
МШ, як один із популярних методів психологічної активізацій
колективної творчої діяльності, запропонований американським підприємцем

і винахідником Алексом. Осборном у 1951 році, хоча він почав розроблятися
на рубежі 30-х – 40-х років.
Цей метод використовують у роботі зі старшими дошкільниками та
молодшими школярами, а також із педагогами під час семінарів-практикумів.
З дітьми мозковий штурм може виникнути незаплановано під час розв’язання
пізнавального завдання, гри-заняття тощо. Особливість його полягає в тому,
що діти у процесі обговорення самі коригують, аналізують висловлені ідеї.
Мозковий штурм є ефективним за дотримання таких правил:
1.
Найбільш ефективною є мікрогрупа до 7 осіб. При більшій
кількості учасників можна розділити на конкуруючі або доповнюючи
команди.
2.
Усі учасники стають «генераторами ідей». Висловлювати можна
будь-яку думку, навіть, з першого погляду, безглузду. Заохочувати вільне
асоціювання: чим незвичнішою видається ідея, тим вона цікавіша.
3.
Заборона на будь-яку критику, як пряму, так і непряму,
невербальну.
4.
Кількість ідей має бути якомога більшою.
5.
Після завершення штурму увесь список ідей перечитується знову.
Усі члени мікрогрупи беруть на себе роль критиків, аналізують ідеї з метою
знайти сильні та слабкі сторони кожної ідей. Обираються лише кращі із них,
які потім і пропонуються на розгляд загального колективу.
6.
Завершити дискусію необхідно її підсумком, тобто визначенням
найцікавішої ідеї.
7.
У мікрогрупі повинна бути атмосфера товариськості, мажорності.
Тому краще, щоб учасники самі обирали членів команди (якщо немає іншої
педагогічної задачі).
8.
У разі невдачі мозковий штурм через деякий час можна повторити,
декілька змінив початкові умови.
Мозковий штурм доцільний і при переході від механічного
запам’ятовування до смислового. Найефективніший він під час практичних
занять і групових консультацій на етапі пізнання об’єкта, що вивчається, або
на етапі формування нових понять про об’єкт вивчення.
3.3. Метод контрольних запитань (МКЗ) –
Один із методів психологічної активізації творчого мислення. Його мета
– за допомогою навідних питань підвести до розв’язку задачі. Списки таких
запитань пропонувалися з 20-х років нашого століття.
МКЗ може застосовуватись у вигляді монологу винахідника, у вигляді
промови, зверненої до самого себе, наодинці з собою, або у вигляді діалогу
винахідників, наприклад, в серії запитань, що задаються керівником мозкового

штурму членам групи «генераторів ідей». Широко відомі списки контрольних
запитань, які запропонували А. Осборн, Д. Пірсон, Е. Раудзенц, Г. Буш та ін.
В сучасних умовах МКЗ може бути використаний лише на початкових
стадіях постановки або розв’язування нескладних задач.
Самостійна робота
1. Виписати 40 принципів розв’язання протирічч з прикладами.
2. Скласти казку за схемою Проппа.
3. Скласти сценарій виховного заходу за методом фокальних об’єктів.
4. Мистецтво спілкування за принципами тренінгових занять
Основне завдання – утвердження кожного як індивідуальність .
Тренінгові заняття з мистецтва спілкування будуються на наступних
принципах:
– добровільна участь;
– діалогізація взаємодія;
– принцип самодіагностики (аналіз думки оточуючих про свою
поведінку, манери тощо);
Усі заняття будуються на ґрунті
Мета занять: оволодіння певними знаннями ,розвиток здібності пізнання
самого себе та інших; уміння долати власну скутість; діагностувати
особистісні якості й уміння; розуміти людей, їх внутрішній стан. Виховувати
стиль творчого співробітництва,довірливого спілкування .
5. Використання елементів ТРВЗ в роботі закладу дошкільної освіти
і сім’ї
В радісній сім’ї завжди мир, добро, здоров’я, щастя, справедливість,
повага тощо.
За допомогою ТРВЗ педагог може краще сприяти на взаємодію між
дошкільним освітнім закладом та сім’єю ,виходячи зі спільних інтересів щодо
розвитку дитини .
Такі заняття рекомендується проводити один раз на тиждень разом з
батьками та дітьми старшого дошкільного й шкільного віку .
Дітей в групі повинно бути від 8 до 16 осіб . Заняття проводяться в II
пол. дня.
На першому занятті діти сидять поряд зі своїми батьками. На всіх
наступних заняттях батьки розташовуються навпроти своїх дітей.
Навчання повинно проходити в ритмічній змінні діяльності , «діалог –
гра – робота – урочистість».
Але перед першим сумісним заняттям необхідно привести вступну
бесіду про мету занять .

Лекція № 6
Тема: Інноваційна діяльність педагога
План:
1. Готовність педагогів до застосування інноваційних технологій у
професійній діяльності.
2. Структурні складники (компоненти) інноваційних технологій.
3. Сутність понять «компетентність» і «компетенція».
Література:
1. Дубич С. Я. Динаміка мотивів професійної діяльності у студентів в
умовах соціально - економічних реформ [Електронний ресурс] / С. Я. Дубич,
Ю. Ю. Костюк. Режим доступу
http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Psihologia/48529.d oc.htm. Назва екрану.
2. Красюк Л. Формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект // Гуманітарний вісник
ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди», 2018. № 28 (1). С. 156 ‒ 160.
3. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://document.ua/prozatverdzhennja-nacionalnoyi-ramkikvalifikaciidoc81930.html. Назва з екрану.
4. Столярчук О. А. Професійна самооцінка як чинник і ознака
професіоналізму викладача ВНЗ [Електронний ресурс] / О. А. Столярчук. ‒
Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/3614/1/O_Stoliarchuk_IPSN_IL. pdf.
‒ Назва з екрану.
5.Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого
викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект): [монографія].
Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2015. 448 с.
Модернізація освіти в Україні в річищі світових тенденцій глобалізації
й
інтеграції
та
зміни
світоглядної
парадигми
вимагають
висококваліфікованого, конкурентоспроможного педагога. Відповідно
зростають вимоги до професійної діяльності і вихователів закладів дошкільної
освіти задля забезпечення гармонійного розвитку дітей. У нормативних
документах (Закони «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу
освіту», «Про охорону дитинства»; Державна національна програма «Освіта»
(Україна ХХІ століття); Концепція педагогічної освіти, Державна цільова
програма розвитку дошкільної освіти до 2017 р.; Указ Президента України
«Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 ‒ 2020 роки»;
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні;
матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти; Національна стратегія

розвитку освіти в Україні на 2012 ‒ 2021 рр.; Біла книга національної освіти
України) означено напрями та шляхи підготовки педагогічних кадрів
дошкільного профілю. Їх спрямовано на підвищення престижу та соціального
статусу, забезпечення умов для професійного і культурного зростання
вихователів закладів дошкільної освіти.
Окремі аспекти проблеми розглядали в наукових працях Л. Артемова,
Л. Батліна, Г. Бєлєнька, О. Кононко, Н. Лисенко, С. Попиченко, І. Прудченко,
Т. Слободянюк, І. Улюкаєва та ін. Особливості різнорівневої підготовки
майбутніх педагогів дошкільної освіти проаналізовано в працях Н. Гавриш,
Л. Кідіної, Л. Козак, Ю. Косенко, Т. Поніманської та ін., у яких визначено
змістовий (теоретичний і практичний) складник, педагогічні умови,
інноваційні форми та методи професійної підготовки молодших спеціалістів,
бакалаврів, спеціалістів й магістрів дошкільної освіти.
У дисертаційних роботах розглядали підготовку педагогічних кадрів до
використання інноваційних педагогічних технологій А. Будас, Л. Ващенко, Т.
Демиденко, О. Комар, Л. Машкіна, О. Суховірський, І. Чорней, О. Шапран та
ін. Згадані вище наукові розвідки є безсумнівним внеском у вирішення
проблеми дослідження, проте у них не обґрунтовувалося поняття готовності
вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній
діяльності з урахуванням її специфіки в закладах дошкільної освіти.
Узагальнюючи наукові підходи, готовність вихователів до застосування
інноваційних технологій визначають як результат і складник професійної
готовності до педагогічної діяльності загалом; інтегровану особистісну якість,
що є базисною для інноваційної компетентності й забезпечує ефективність
вирішення завдань дошкільної освіти. Характеризуючи сутність поняття
«готовність вихователів до застосування інноваційних технологій»,
виокремлюють її структурні складники (компоненти), що дозволить
обґрунтовано визначити її сутність.
М. Дьяченко і Л. Кандибович до її структури ввели такі компоненти:
мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї та інші стійкі
професійні мотиви); орієнтаційний (знання та уявлення про особливості та
умови діяльності, вимоги до особистості); операційний (розвиток здібностей
та оволодіння прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями,
вміннями і навичками, процесами аналізу, синтезу, порівняння тощо);
вольовий (самоконтроль, уміння управляти діями); оцінний (самооцінка
своєї професійної підготовки, відповідність процесу розв’язання завдань до
оптимальних зразків). Результати аналізу літератури дозволяють
стверджувати, що вчені по-різному визначають структуру професійної
готовності фахівця: одні з них компонентами готовності називають ставлення

особистості до діяльності (Н. Горбач, Н. Кичук, А. Линенко); інші
виокремлюють такі складники, як мотиваційний, змістовий, процесуальний,
організаторський (Н. Кузьміна, Л. Спірін, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.);
мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий компоненти (В. Моляко,
Є. Машбиць, О. Тихомиров).
Ураховуючи результати означених розвідок у структурі готовності
вихователів до застосування інноваційних технологій, відповідно до
складників інноваційної компетентності виокремлюємо такі компоненти:
мотиваційно-цільовий;
когнітивний;
операційно-діяльнісний;
рефлексивно-оцінювальний.
Виокремлення
мотиваційно-цільового
компонента зумовлена важливістю позитивної внутрішньої мотивації до
застосування інноваційних технологій у професійній діяльності, яка є
важливим складником педагогічної спрямованості.
Когнітивний компонент ‒ це знання про організацію освітнього
процесу в цілому та уміння робити це за допомогою інноваційних технологій.
Операційно-діяльнісний компонент передбачає уміння та здатність ефективно
застосовувати інноваційні технології у професійній діяльності вихователя
ЗДО у роботі з дітьми дошкільного віку.
Рефлексивно-оцінювальний компонент включає усвідомлення,
осмислення, оцінювання та прогнозування процесу і результатів інноваційної
діяльності, визначення напрямів діяльності на якісно новому рівні. Готовність
вихователів до застосування інноваційних технологій значною мірою
обумовлена визначенням її критеріїв та показників.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття
«критерій» розглядається як «підстава для оцінки, визначення та класифікації
чогось; мірило», а «показник» як «1) свідчення, доказ, ознака чого-небудь; 2)
наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу); дані про
досягнення чого-небудь; 3) явище або подія, на підставі яких можна робити
висновки про перебіг якого-небудь процесу; 4) кількісна характеристика
властивостей процесу, виробу». Показник, який є компонентом критерію,
служить типовим і конкретним виявом сутності якостей процесу чи явища, що
підлягає вивченню. Водночас пріоритет належить тим показникам, які
характеризують прояв якості, насамперед, у діяльності, поведінці, вчинках.
Для оцінювання готовності вихователів до застосування інноваційних
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку виокремлюють такі компоненти
та відповідні їм критерії готовності до застосування інноваційних технологій
у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти:
І компонент – мотиваційно-цільовий (інноваційна спрямованість,
інтереси, мотиви та переконання, що організовують і спрямовують вольові

зусилля на реалізацію знань в інноваційній діяльності);
ІІ компонент – когнітивний (професійно-теоретична поінформованість;
фахово-практична зорієнтованість й обізнаність з інноваціями);
ІІІ компонент – операційно-діяльнісний (уміння і навички створювати,
поширювати, застосовувати, перетворювати та впроваджувати інноваційні
технології у практичну діяльність);
ІV компонент – рефлексивно-оцінювальний (здатність до самоаналізу
і самооцінки діяльності, прагнення до самовдосконалення).
До кожного критерію розроблено показники. Зокрема мотиваційноцільовий компонент містить такі показники: − цільова установка на реалізацію
інноваційної професійної діяльності; − спрямованість на ефективну реалізацію
професійної діяльності; − інтерес до запровадження інноваційних технологій
у практичну діяльність; − позитивна внутрішня мотивація інноваційної
діяльності; − потреба якісно здійснювати власну педагогічну діяльність; −
бажання застосовувати інноваційні технології в роботі з дітьми дошкільного
віку; − глибоке усвідомлення значущості навчання та виховання дітей
дошкільного віку за допомогою інноваційних технологій, необхідності
застосування різних їх видів; − стійкий прояв активності, творчості, ініціативи
під час підготовки, проведення та відвідування інноваційних занять.
Когнітивний компонент містить інші показники окреслених критеріїв. Так,
показниками інноваційної обізнаності є сукупність знань про інноваційну
діяльність вихователя дошкільного навчального закладу та відповідних умінь.
Показниками професійно-теоретичної поінформованості є володіння
базовими інваріантними психолого-педагогічними знаннями й уміннями, що
зумовлює успішність вирішення широкого кола виховних і освітніх завдань
дошкільної освіти. Показниками фахово-практичної зорієнтованості є
сукупність методичних (технологічних) знань і умінь щодо особливостей
організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі
загалом, зокрема завдяки інноваційним технологіям. Операційно-діяльнісний
компонент характеризує рівень умінь вихователів ЗДО використовувати
способи вирішення діагностичних, пошуково-інформаційних, прогностичних,
проектувальних, конструктивних, організаційно-комунікативних, аналітикорефлексивних
педагогічних
завдань.
Показниками
рефлексивнооцінювального компонента є вміння: ‒ визначати конкретні цілі, яких потрібно
досягти до певного терміну виконання завдання; ‒ аналізувати досягнуте та
порівнювати з очікуваним результатом; ‒ прогнозувати потрібні дії для
корекції виявлених відхилень.
Розробка структури готовності вихователів до застосування
інноваційних технологій неможлива без обґрунтування рівнів прояву

цього процесу. При визначенні рівнів готовності фахівців дошкільної освіти
до інноваційної професійної діяльності доцільно використати досвід
О. Абдулліної, Н. Клокар Л. Козак Н. Кузьміна. Не применшуючи ролі і
значущості запропонованих підходів різних авторів, ураховуючи особливості
інноваційної діяльності, пропонують такі рівні готовності майбутніх
вихователів до інноваційної професійної діяльності, які охоплюють усі
перелічені вище критерії, а саме: високий (новаторський і конструктивний),
достатній (репродуктивно-конструктивний та репродуктивний), низький
(початковий та нульовий).
Сучасне бачення проблеми готовності вимагає звернення до понятійного
кола компетентнісного підходу, адже поняття «готовність до діяльності» у
наукових дослідженнях останніх років розкривають через поняття
«компетентність» і «компетенція» або навіть замінюють ними. У
Постанові Кабінету Міністрів України «Національна рамка кваліфікацій»
(НРК), у статті «Визначення термінів», компетенція розглядається як
засвідчена в установленому законом порядку здатність особистості
використовувати знання, навички, особисті здібності та досвід у робочих та
навчальних ситуаціях, а також у професійному та особистому розвиткові.
Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття
компетентностей як «здатність застосовувати знання й уміння» (Eurydice,
2002), що забезпечує активне використання навчальних досягнень у нових
ситуаціях. В останніх публікаціях ЮНЕСКО поняття компетентності
трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, що
застосовуються в повсякденні. Згідно з трактовкою Міжнародного
департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти (International
Boardof Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI),
компетентність визначається як «спроможність кваліфіковано провадити
діяльність, виконувати завдання або роботу». Одночасно поняття
компетентності трактується як набір знань, навичок і переконань, що дають
змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані
на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності.
О. Бондаревська, А. Деркач, І. Зимняя, Н. Кузьміна, А. Маркова, Н. Мясищев,
А. Палферова, Л. Петровська та інші автори використовують поняття
«компетентність» і «компетенція» як для характеристики кінцевого результату
навчання, так і для опису різноманітних якостей особистості (притаманних їй
чи набутих у процесі освіти).
Таким чином, аналіз понять «компетентність» і «готовність» дає
можливість стверджувати, що вони мають як спільні, так і відмінні риси. На
нашу думку, зазначені поняття істотно відрізняються і не підмінюють одне

одного, оскільки готовність характеризується стійкою мотивацією й
налаштованістю на діяльність, а компетентність базується на досвіді. До того
ж вони перебувають у тісному взаємозв’язку, адже готовність забезпечує базис
для формування компетентності. Узагальнюючи наукові розвідки, уважаємо,
що «інноваційна компетентність вихователя дошкільного навчального
закладу» ‒ це інтегроване поняття, що включає: світоглядні позиції
особистості та професійну спрямованість, високий рівень знань і практичних
умінь в обраній галузі діяльності, розвинені професійно-значущі якості. З
урахуванням зазначеного вважають, що інноваційна компетентність як
складник професійної компетентності вміщує такі компоненти: мoтивaцiйнoцiльoвий (забезпечує спрямованість пoдaльшиx ocoбиcтicнo-прoфeciйниx
пeрeтвoрeнь), когнітивний (уможливлює поповнення системи спеціальних
знань про інноваційні технології дошкільної освіти), oпeрaцiйно-діяльнісний
(дає змогу оволодіти cпocoбaми та прийомами застосування інноваційних
технологій у професійній діяльності) та рефлексивно-оцінювальний
(відображає сформованість рефлексивної позиції студентів: уміння
аналізувати власну професійну діяльність; уміння аналізувати й оцінювати
власну роботу та колег).
Педагогічна діяльність, інноваційна зокрема, містить у своїй
структурі безліч компонентів, серед яких чільне місце посідає оцінка та
самооцінка цієї діяльності.
Професійну самооцінку тлумачать як оцінювання педагогом самого
себе як фахівця, своїх педагогічних можливостей, професійних якостей і місця
в професійному середовищі. У професійній самооцінці також убачають
проекцію усвідомлюваних професійних якостей на внутрішній еталон
ідеального фахівця, зіставлення своїх професійних характеристик з
ціннісними шкалами, форму відображення ставлення до себе як до суб’єкта
праці, особистісне судження про власну цінність з позицій професійної
придатності та майстерності, позитивну чи негативну настанову щодо себе як
професіонала. Специфікою фахової самооцінки інноваційного вихователя
є те, що вона має інтегрований характер, оскільки охоплює три аспекти
його діяльності – когнітивний, методичний і творчий. Важливо, що
занижена чи завищена парціальна самооцінка вихователя може
породжувати неадекватність загальної професійної самооцінки.
Дослідження проблеми готовності вихователів дошкільних навчальних
закладів до застосування інноваційних технології у професійній діяльності
дозволяє сформулювати такі загальні висновки.
Готовність до застосування інноваційних технологій у професійній
діяльності ‒ результат і складник професійної підготовки студентів до

педагогічної діяльності загалом; інтегрована особистісна якість, що є
базисною для інноваційної компетентності й забезпечує ефективність
вирішення завдань дошкільної освіти.
Інноваційна компетентність вихователя закладів дошкільної освіти
‒ це інтегрована особистісна якість, що виявляється у здатності й готовності
створювати, моделювати та впроваджувати інноваційні технології у реальний
педагогічний процес з метою підвищення його ефективності (педагогічна
взаємодія, здатність виявляти актуальні проблеми в навчанні та вихованні
дітей, пошук і реалізація ефективних способів їх вирішення).
Визначено, що готовність як ознака професійної компетентності є
динамічним компонентом, що підлягає діагностуванню на різних етапах
університетської підготовки.
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1. Сутність поняття «педагогічна технологія».
На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої освіти,
орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес

супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці
навчально-виховного процесу ВНЗ.
Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується повий зміст,
інші підходи, інший педагогічний менталітет. За цих умов викладачеві
необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних
технологій, ідей і шкіл. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем
неможливо без оволодіння освітніми технологіями.
Останнім часом поняття «педагогічна технологія» дедалі більше
поширюється в науці й освіті. Його варіанти «педагогічна технологія»,
«технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні»,
«технології в освіті» - широко використовуються в психолого-педагогічній
палітрі і мають багато формулювань, залежно від того, як автори уявляють
структуру і компонента освітнього процесу.
Поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х років XX ст.,
зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова.
Вже тоді воно трактувалося по-різному. В одному разі - як сукупність
прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних
занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому як уміння оперувати
навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники.
У подальші роки сутність поняття досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко,
Л. Прессман, Д. Чернілєвський, О. Філатов, І. Лернер, В. Беспалько, М. Кларін,
В. Бухвалов, М. Сибірська, Б. Горячов, В. Гузєєв, А. Кушнір, В. Монахов,
Г. Селєвко, М. Чошанов, В. Євдокимов, І. Прокопенко, В. Паламарчук,
С. Сисоєва, О. Пєхота, Т. Назарова та ін. У зарубіжній педагогічній теорії та
практиці проблеми педагогічних технологій представлено в дослідженнях
таких вчених як М. Кларк, Ф. Персиваль. Г. Веллінгтон, П. Мітчел,
М. Вульман, С. Сполдїнг, С. Ведемейер, Р. Томаста ін.
Теоретичні й практичні аспекти інноваційних педагогічних технологій
організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах розглядались в
дослідженнях О. Гохберг, О. Євдокимова, І. Козловської, А. Слободенюка,
інноваційні технології професійної підготовки майбутніх учителів розкриті в
роботах І. Богданової.
На відміну від поняття «технології в освіті», що відповідало поняттю
«технічні засоби навчання» під педагогічною технологією почали розуміти
сукупність засобів і методів педагогічного процесу.
Найбільш цілісним є підхід до визначення поняття «педагогічні
технології» у Т. Назарової. Як стверджує автор, воно розвивалося адекватно
до розвитку педагогічної науки. У зв'язку з цим трансформувалось у нові
поняття; освітні технології, педагогічні технології, технології навчання. Що це

– те саме поняття, але під іншою назвою? Т.Назарова зробила опис кожного,
з'ясувала відмінності між ними, довела, що на кожному з них діє відповідна
ієрархія цілей, завдань, змісту.
Рис.1.

Ієрархія і взаємозв'язок понять «технологія» в педагогіці
Якщо освітні технології відбивають стратегію освіти, то педагогічні
втілюють тактику її реалізації (за Т.Назаровою) у навчально-виховному
процесі шляхом впровадження моделей останнього і тотожних йому моделей
управління цим процесом.
Отже, можна зробити висновок, що педагогічна технологія відображає
модель навчально-виховного і управлінського процесів освітнього закладу і
об'єднує в собі зміст, форми і засоби кожного з них.
Навчальна технологія – поняття близьке, але не тотожне поняттю
педагогічна технологія. Воно підбиває шлях освоєння конкретного
навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального предмета,
теми, питання. Потребує спеціальної організації навчального змісту,
адекватних йому форм і методів навчання. Але можливі й такі варіанти: до
форм навчання добираються зміст і методи навчання або до методів – форми і
структурується зміст навчання. Наприклад, це можуть бути предметне
навчання, ігрова технологія, технологія проблемного навчання (на рівні
методу), інформаційні технології, технологія використання опорних схем,
конспектів, класично лекційне навчання, навчання за допомогою
аудіовізуальних технічних засобів чи книжки, система «консультант», система
«репетитор» (індивідуальне), дистанційне навчання, комп'ютерне навчання та
ін.
Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і
визначення усього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням

технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, що ставить своїм завданням
оптимізацію форм навчання (ЮНЕСКО).
Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних
засобів, що використовуються для досягнення педагогічної мети (М.В.
Кларін).
Педагогічна технологія – це створена адекватно до потреб і
можливостей особистості і суспільства теоретично обгрунтована навчальновиховна система соціалізації, особистісного і професійного розвитку і
саморозвитку людини в освітній установі, яка, внаслідок упорядкованих
професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників
освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефектнішу реалізацію свідомо
визначеної освітньої мети та можливість оптимального відтворення процесу
на рівні, який відповідає рівню педагогічної майстерності педагога. (С.О.
Сисоєва).
Нині погляди українських педагогів усе частіше спрямовуються до
технології модульного навчання, яке останнім часом впроваджується в
навчально виховну практику вищої школи як передовий педагогічний досвід і
як експериментальна психологодидактична система.
Модульно-розвивальне навчання сприяє становленню особистості не
тільки завдяки змісту, методам, формам організації, а й через свою сутнісну
багатовимірність, логіку буття з огляду на специфічну форму
психосоціального зростання індивідуальності. Унікальність його полягає в
тому, що всі сторони, аспекти, компоненти педагогічно керованого
навчального процесу стимулюють, реально прискорюють численні процеси
розвитку, які ієрархічно подані в загальній картині психосоціального розвитку
кожного студента.
Нині можна виділити декілька підходів до створення модульної системи
залежно від географії та змістовно-структурних особливостей іноваційноосвітнього досвіду: американська та німецька моделі, литовська модель,
українська.
У зв’язку з інтенсифікації навчального процесу як за кордоном, так і в
Україні особливу актуальність набула комп’ютеризація – як один із важливих
напрямків у навчанні як загальноосвітньої, так і вищої школи.
Можливості
сучасного
комп’ютера
дозволяють
інтенсивно
застосовувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі. Відкриваються
нові можливості викладання навчального матеріалу. З’являється можливість
використовувати комп’ютер під час лекцій, практичних і лабораторних занять.
Застосування комп’ютерного моделювання, анімації, різноманітної

кольорової палітри дають нові можливості викладачеві зробити навчальний
процес більш цікавим, різноманітним й ефективним.
Однак, як зазначають фахівці, зараз темпи технічного розвитку
комп’ютерів значно випереджують темпи технології комп’ютерного навчання,
його психолого-педагогічного осмислення й дослідження. Існує ще значний
відрив від реальної необхідності у використанні комп’ютерної техніки у ВТНЗ
України. Досвід показує, що, незважаючи на обладнання навчальних закладів
і кафедр комп’ютерами, існують значні перешкоди для їх упровадження у
навчальний процес як психологічного, так і дидактичного характеру. Перші
пов’язані з «незвичністю» й удаваною складністю технічних засобів, другі – з
навчально-методичним забезпеченням.
Широкому впровадженню комп’ютерів у навчальний процес заважає
також комп’ютерна неграмотність, нерозуміння викладачами ролі й місця
ЕОМ у навчанні. Упровадження нових методів інноваційних технологій
навчання за допомогою ЕОМ спрямовані на розвиток індивідуальної,
самостійної і мотивованої активної діяльності студентів.
Розробка програмного забезпечення і методика застосування програм
ЕОМ у практичній діяльності – найбільш значущі проблеми. Незважаючи на
відмінності, проблеми розроблення програмованого забезпечення і методики
застосування програм тісно переплетені, а іноді й неподільні: ефективність
методики комп’ютеризованого навчання на 90 % визначається якістю тих
програм, які до неї включені.
Види педагогічних технологій.
Серед сучасних педагогічних технологій дослідники виокремлюють
такі: технологія модульного навчання, технологія розвиваючого навчання,
особистісно орієнтована технологія, інформаційні технології, технологія
дистанційного навчання, ігрова технологія, диференційована технологія
навчання та ін. Розглянемо окремі з них.
Особистісно орієнтована технологія навчання.
Особистісно орієнтоване навчання – навчання, у центрі якого –
особистість вихованця, його самобутність, самооцінність, суб'єктивний досвід
кожного спочатку розкривають, а потім узгоджують зі змістом освіти.
Виокремлюють три моделі особистісно орієнтованої педагогіки: соціальнопедагогічну, предметно-дидактичну та психологічну.
Соціально-педагогічна модель виховує особистість із попередньо
заданими якостями. Освітні інститути суспільства створюють типову
структуру такої особистості. Завдання навчального закладу – наближення
кожного студента до її параметрів (носій масової культури). Технологія

освітнього процесу основана на використанні ідей педагогічного управління,
формування, корекції особистості «ззовні», без урахування суб'єктивного
досвіду студента. Це виявляється в одноманітності програм, методів, форм
навчання, авторитарності.
Предметно-дидактична модель орієнтованої педагогіки пов'язана з
предметною диференціацією, яка забезпечує індивідуальний підхід у
навчанні. Знання організують у міру їхньої об'єктивної складності, новизни,
складності опрацювання, а не рівня розвитку студента. Технологія предметної
диференціації базується на врахуванні складності та обсягу навчального
матеріалу (завдання зниженої та підвищеної складності). її забезпечують
факультативні курси, поглиблені програми. Ця технологія не торкається
духовної сфери - національних і світоглядних відмінностей, які значною
мірою визначають зміст суб'єктного досвіду студента.
Психологічна модель спершу обмежувалася визнанням відмінностей у
пізнавальних здібностях студентів, які в реальному освітньому процесі
виявляються в здібності до навчання (індивідуальна здатність до засвоєння
знань). Метою освітнього процесу є корекція здатності до навчання як
пізнавальної здібності.
Сучасна особистісно орієнтована технологія навчання спирається на такі
вихідні положення:
– пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності особистості як
активного носія суб'єктного досвіду, що склався задовго до впливу спеціально
організованого навчання в навчально-виховному закладі;
– під час конструювання та реалізації освітнього процесу необхідна
особлива робота педагога щодо виявлення суб'єктного досвіду кожного
студента;
– в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспільно-історичного
досвіду, що його задає навчання та суб'єктний досвід студента;
– взаємодія двох видів досвіду студента має відбуватися не по лінії
витиснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а через
їхнє постійне узгодження, використання всього того, що студент накопичив у
власній життєдіяльності;
– розвиток студента як особистості (його соціалізація) відбувається не
тільки через оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне
збагачення, перетворення суб'єктивного досвіду як важливого джерела
власного розвитку;
– головним результатом учіння має бути формування пізнавальних
здібностей на основі володіння відповідними знаннями та уміннями.
Мета особистісно орієнтованого навчання - процес психолого-

педагогічної допомоги особистості у становленні її суб'єктності, культурної
ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначення.
Особистісно орієнтований підхід з'єднує виховання та освіту в єдиний
процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку,
підготовки студента до життєтворчості тощо. Навчальний процес насичений
знаннями, які повинен засвоїти студент, а має бути насичений розумінням.
Серед основних завдань особистісно орієнтованої технології
навчання можна виокремити такі:
– розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного студента;
– максимально виявити, ініціювати, використати, "окультурити"
індивідуальний (суб'єктний) досвід студента;
–
допомогти
особистості
пізнати
себе,
самовизначитися,
самореалізуватися, а не формувати попередньо задані якості;
– сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу
продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати
поведінку лінії життя.
Формування культури життєдіяльності особистості студента є вищою
метою особистісно-орієнтованих систем та технологій.
Існують певні вимоги, що їх висувають до особистісно орієнтованих
технологій:
– навчальний матеріал має забезпечувати виявлення змісту суб'єктного
досвіду студента, зокрема досвід його попереднього навчання;
– викладення знань у підручнику (чи педагогом) має бути спрямованим
не лише на розширення їхнього обсягу, структурування, інтегрування,
узагальнення предметного змісту, а й на постійне перетворення набутого
суб'єктного досвіду кожного студента;
– у процесі навчання необхідне постійне узгодження суб'єктного досвіду
студентів із науковим змістом здобутих знань;
– активне стимулювання студента до самооцінної освітньої діяльності,
зміст і форми якої мають забезпечувати кожному можливість самоосвіти,
саморозвитку, самовираження під час оволодіння знаннями;
– конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу
студентові вибирати його зміст, вид та форму у розв'язанні завдань;
– виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується
студент самостійно, стійко, продуктивно;
– необхідно забезпечувати контроль і оцінку не лише результату, а
головним чином процесу учіння;
– освітній процес має забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію,
оцінку учіння як суб'єктної діяльності.

До особистісно орієнтованих технологій різні автори зараховують
сьогодні різноманітні технології, загальноприйнятої класифікації наразі
нема. Серед таких технологій Вальдорфська педагогіка, методика Марії
Монтессорі, система розвивального навчання та ін.
Технологія дистанційного навчання.
Офіційно термін «дистанційне навчання» визнали 1982 р., коли
Міжнародна рада з кореспондентської освіти змінила свою назву на
Міжнародну раду з дистанційного навчання.
В Україні поняття дистанційного навчання (ДН) належить до тих
дидактичних понять, місце яких серед дидактичних категорій не є суворо
визначеним. Цьому сприяла відсутність донедавна єдиної концепції ДН. Нині
існують різні погляди на ДН – від його абсолютизації як нової універсальної
форми навчання, спроможної змінити традиційну, до технології
комплектування засобів і методів передачі навчальної інформації.
Деякі дослідники стверджують, що термін «дистанційне навчання»
означає таку організацію навчального процесу, під час якого викладач
розробляє навчальну програму, яка в основному базується на самостійному
учінні студента. Таке середовище навчання характеризується тим, що студент,
переважно, а деколи і зовсім відокремлений від викладача в просторі або часі,
водночас студенти і викладачі мають змогу вести діалог між собою і за
допомогою засобів телекомунікації.
Таке визначення підкреслює аспект самостійності студента в процесі
дистанційного навчання, а також його фізичну тимчасову віддаленість від
викладача.
Дослідники підкреслюють, що не варто ставити знак рівності між ДН і
заочним навчанням, оскільки ДН передбачає не лише розширення спектру
носіїв інформації і засобів доступу до них, а й наявність постійного
спілкування між викладачем і студентом через телекомунікаційні канали.
Тому ДН вони розглядають як елемент навчального процесу інформаційноосвітньої системи віддаленого доступу, основаної на сучасних інформаційних
технологіях.
Американські фахівці з проблеми дистанційного навчання вважають, що
ДН, у найширшому розумінні, це «інструкції до навчання, які передаються на
відстані одному або багатьом індивідам, що перебувають в одному або
декількох місцях». Згідно з цим визначенням, історія дистанційного навчання
починається з 30-х років XX ст., коли було створено курси
кореспондентського навчання. Але з появою інтернету роль ДН різко
змінилася й ототожнюється на цьому історичному етапі з новими

комп'ютерними технологіями.
Українські фахівці під час створення Українського центру дистанційної
освіти погодилися під дистанційною формою навчання розуміти таку форму,
яка використовує глобальні комп'ютерні комунікації (як Інтернето і базується
на індивідуальній роботі студентів з чітко підібраним навчальним матеріалом
та активному спілкуванні з викладачами та іншими студентами.
Особливостями дистанційної форми навчання порівняно з традиційною
звично вважають:
– Гнучкість. Студенти, які навчаються за дистанційною формою
навчання, як правило, не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій та
семінарів, а працюють у зручний для себе час у зручному місці та в зручному
темпі, що дає значну перевагу для тих, хто не може або не хоче змінити свій
зручний ритм життя. Кожний може вчитися стільки, скільки йому особисто
необхідно для засвоєння предмета й отримання необхідних заліків з вибраних
курсів, що забезпечує принципово новий доступ до освіти за умов збереження
її якостей.
–Модульність (або модульний виклад навчального матеріалу). В основу
програми ДН закладено модульний принцип. Кожна окрема дисципліна або
низка дисциплін, що їх освоїли студенти, створюють цілісне уявлення про
відповідну предметну сферу. Це дає змогу з переліку незалежних навчальних
курсів формувати навчальний план, який відповідає індивідуальним або
груповим потребам.
– Паралельність. Можна поєднувати основну професійну діяльність з
навчанням.
– Віддаленість. Відстань від місця перебування того, хто навчається, до
навчального закладу (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для
ефективного освітнього процесу.
– Асинхронність. У процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто
навчається, можуть реалізовувати технологію навчання та учіння незалежно в
часі, тобто за зручним для кожного розкладом і в зручному темпі.
Масовість. Кількість студентів дистанційної форми навчання не є
критичним параметром. Вони мають доступ до багатьох джерел навчальної
інформації (електронні бібліотеки, бази даних), а також можуть спілкуватися
один з одним і з викладачем через засоби зв'язку або за допомогою інших
засобів інформаційних технологій.
– Рентабельність. Йдеться про ефективність ДН. Середня оцінка
зарубіжних і українських освітніх систем ДН засвідчує, що вартість їх
приблизно на 50% дешевша, в основному завдяки ефективнішому
використанню наявних навчальних площ і технічних засобів інформаційних

технологій, а також більш сконцентрованому змісту навчальних матеріалів та
орієнтованості технологій ДН на значну кількість студентів
– Статус науково-педагогічного працівника. Йдеться про нову роль
викладача, коли він виконує такі функції, як координація пізнавального
процесу, корекція курсу, який вивчають, консультування, керівництво
навчальними проектами і т. д. Взаємодія з тими, хто навчається, може
здійснюватися і за допомогою електронної пошти, і під час безпосереднього
контакту.
– Статус студента. Точніше, нова роль того, хто навчається, або, як більш
прийнято в системі ДН, слухача. Щоб пройти ДН, від нього вимагають
особливої мотивованості, самоорганізації, працелюбності і необхідного
початкового рівня освіти.
– Нові інформаційні технології. У ДН використовують переважно нові
інформаційні технології (комп'ютери, аудіо, відеотехніка, системи
телекомунікації та ін.).
Технологія модульного навчання.
Модульна технологія організації навчання дає змогу використовувати її
і на очній, і на заочній формах навчання, зокрема під час такої новітньої форми
навчання, як дистанційне навчання; планування на її основі організації
навчально-виховного процесу за умов кредитно-модульної системи
підготовки фахівців, що зумовлено входженням системи освіти України до
єдиного європейського та світового освітнього і наукового простору шляхом
впровадження в систему вищої освіти України основних ідей Болонського
процесу.
Головна мета модульного навчання - така зміна організаційних основ
педагогічного процесу у вищій школі, яка забезпечує суттєву його
демократизацію, створює умови для реальної зміни ролі і місця студента,
перетворює його з об'єкта на суб'єкт процесу навчання, надає педагогічному
процесу необхідної гнучкості для того, щоб реалізувати принцип
індивідуалізації навчання.
Модульно-розвивальний процес - найпрогресивніша форма, спосіб
реалізації процесів соціалізації особистості, які передбачають оволодіння
певною системою знань, норм і цінностей.
Проблема структурування змісту навчальних дисциплін за принципом
модульности набуває актуальності та необхідності саме в умовах сучасної
освіти, коли Україна підписала Болонську конвенцію, згідно з якою процес
навчання у вищих навчальних закладах плануватимуть на основі кредитномодульної технології організації навчання.
Впровадження кредитно-модульної технології навчання передбачає

реорганізацію традиційної схеми "навчальний семестр - навчальний рік,
навчальний курс", раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на
модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу
кожного модуля, використання ширшої шкали оцінювання знань,
вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на підсумкову
оцінку.
В основі кредитно-модульної технології навчання - модульна система
організації навчання. Саме тому необхідно більше уваги звернути на
характеристику поняття модульності.
Суть модульного навчання полягає в тому, що студент більш самостійно
або повністю самостійно може працювати із запропонованою йому
індивідуальною навчальною програмою, яка містить цільовий план дій, банк
інформації і методичне керівництво з досягнення висунутих дидактичних
цілей. Функції педагога можуть коливатися від інформаційно-контролюючої
до консультативно-координуючої.
Варто зазначити, що технології навчання, виховання, управління
пов'язані з педагогічними технологіями, освітніми технологіями загальною
ідеєю відповідної освітньої концепції, педагогічними парадигмами, змістовим
наповненням функцій. Педагогічна техніка відображає рівень майстерності
педагога. Від того, як і якими прийомами навчання він володіє, залежить
ступінь розвитку суб'єктів навчання (виховання). Саме ці положення свідчать
про зближення теорії з практикою.
Технології – це застосування методики в конкретних умовах, тому про
ефективність застосування будь-яких освітніх технологій можна говорити
лише в контексті конкретних суб'єктів навчально-виховного процесу.
Отже, технології є об'єктивним процесом еволюції освіти. Педагогічна
технологія – системний, концептуальний, нормативний, варіативний опис
діяльності педагога та студента, скерований на досягнення загальноосвітньої
мети.
Жодна технологія не є універсальною, тому кожна з них вимагає
вироблення власного технологічного підходу до її використання в конкретних
ситуаціях. Структуру і зміст інноваційних педагогічних технологій
проектують з урахуванням того, що ефективність навчання у професійному
навчальному закладі визначають і за рівнем кваліфікації науково-педагогічних
працівників, і за їх ціннісним спрямуванням.
Що ж таке технологічний підхід у навчанні? Яка мета та умови
впровадження різних технологій у практику роботи конкретного навчального
закладу та як вони впливають на педагогічну творчість учителя? Яким чином
учителю вибрати технологію, яка дасть змогу максимально використати

власний творчий потенціал і досягнути найоптимальніших результатів
навчання? Саме ці проблеми розглянуто в нашій пращ.
Пошук нових технологій навчання і продуктивне, ефективне їх
впровадження у навчально-педагогічний процес різних типів навчальних
закладів сприятиме забезпеченню високої кваліфікаційної підготовки
майбутніх фахівців.
Види і стилі навчання
Види навчання. Догматичне навчання.
Сформований у Середньовіччі вид церковно-релігійного навчання через
слухання, читання, механічне запам'ятовування й дослівне відтворення тексту.
Для догматичного навчання характерні такі особливості: викладач
повідомляє студентам певну сукупність знань у готовому вигляді без
пояснення; студенти засвоюють знання без усвідомлення й розуміння і майже
дослівно відтворюють завчене; від студентів не вимагають застосування знань
на практиці. Цей тип навчання сприяє певною мірою розвитку механічної
пам'яті, але не створює умов для розвитку інтелектуального потенціалу
особистості, не забезпечує підготовку людини до практичної діяльності на
основі набутих знань.
Пояснювально-ілюстративне навчання.
Основна мета такого виду навчання – передавання-засвоєння знань і
застосування їх на практиці. Іноді його називають пасивно-споглядальним.
Педагог прагне викласти навчальний матеріал із застосуванням наочних та
ілюстративних матеріалів, а також забезпечити його засвоєння на рівні
відтворення й застосування для розв'язання практичних завдань.
Пояснювально-ілюстративний вид навчання зумовлений вищим рівнем
суспільно-виробничих відносин, йому притаманні такі особливості: викладач
повідомляє студентам певний обсяг знань, пояснює сутність явищ, процесів,
законів, правил та ін. з використанням ілюстративного матеріалу; студенти
мають свідомо засвоїти пропоновану частку знань і відтворити її на рівні
глибокого розуміння, застосувати знання на практиці в різноманітних видах.
Пояснювально-ілюстративний вид навчання впродовж двох останніх
століть панував на всіх рівнях навчальної діяльності. Він певною мірою сприяв
раціональному підходу до оволодіння значним обсягом усталених знань,
розвитку логічного мислення та оперативної пам'яті. Однак загалом цей вид
навчання стояв на заваді залучення студентів в активну самостійну
пізнавальну діяльність і розвитку інтелектуальних можливостей особистості,
оволодіння методами самостійного пізнання
Проблемне навчання.
В основі проблемного навчання – ідея, відомого психолога С. Л.

Рубінштейна про спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування
пізнавальних проблем, що містять суперечності. Тому суть проблемного
навчання – у постановці (педагогом) і розв'язанні (студентом) проблемного
питання, завдання і ситуації.
Для проблемного навчання характерно те, що знання й способи
діяльності не подано готовими, не запропоновано правила чи інструкції,
завдяки яким той, хто навчається, міг би гарантовано виконати завдання.
Матеріал не подано, а задано як предмет пошуку. І зміст навчання полягає саме
в стимулюванні пошукової діяльності студента.
Такий підхід зумовлений, по-перше, сучасною орієнтацією освіти на
виховання творчої особистості; по-друге, проблемним характером сучасного
наукового знання (нагадаємо, будь-яке наукове відкриття відповідає на одне
або кілька запитань і ставить десятки нових); по-третє, проблемним
характером людської практики, що особливо гостро виявляється в переломні,
кризові моменти розвитку; по-четверте, закономірностями розвитку
особистості, людської психіки, зокрема мислення й інтелекту, які формуються
саме в проблемних ситуаціях.
Проблемне навчання найбільш адекватне соціально-педагогічним цілям
і змісту сучасного наукового знання і закономірностям пізнавальної діяльності
та розвитку тих, кого навчають. У ньому найпослідовніше реалізовано
принцип проблемності, який припускає використання об'єктивної
суперечливості досліджуваного, організацію на цій основі пошуку знань,
застосування способів педагогічного керівництва, які дають змогу керувати
інтелектуальною діяльністю й розвитком тих, кого навчають (розвитком
потреб та інтересів, мислення й інших сфер особистості).
Проблемними завданнями можуть бути запитання, навчальні задачі,
практичні ситуації. Ту саму проблемну ситуацію можуть зумовити різні типи
завдань. Саме по собі проблемне завдання не є проблемною ситуацією. Воно
може зумовити проблемну ситуацію тільки за певних умов. Такий вид
навчання:
– стимулює виявлення активності, ініціативи, самостійності й творчості
у студентів;
– розвиває інтуїцію й дискурсивне («проникнення в суть»),
конвергенційне («відкриття») і дивергенційне («створення») мислення;
– учить мистецтва розв'язувати різні наукові й практичні проблеми,
досвіду творчого розв'язання теоретичних і практичних завдань.
Труднощі організації проблемного навчання пов'язані зі значною
затратою часу для постановки і розв'язання проблем, створення проблемної
ситуації й надання можливості її самостійного розв'язання кожному учневі,

студенту. Цей вид навчання містить природний процес поділу студентів на
самостійних і несамостійних.
Творчий стиль навчання.
Його стержнем є стимулювання студентів до творчості в пізнавальній
діяльності. А також – підтримання з боку педагога ініціатив своїх підопічних.
Педагог добирає зміст навчального матеріалу відповідно до критеріїв
проблемності.
У процесі викладення проблеми науково-педагогічний працівник прагне
вибудувати діалог зі студентами. У цих умовах навчання забезпечує «контекст
відкриття». Для творчого підходу до педагогічного процесу характерні такі
звертання педагога: «порівняй», «доведи», «вибери головне», «зроби вибір і
аргументуй його», «запропонуй свій варіант», «поясни і зроби висновок». У
разі такого стилю навчання діяльність студентів має частково-пошуковий,
пошуковий, проблемний і навіть дослідницький характер.
У тактиці творчого стилю навчання наявні такі лінії поведінки педагога:
– уміння поставити навчально-пізнавальні проблеми так, щоб зумовити
інтерес до міркування, аналізу й порівняння відомих фактів, подій і явищ;
– стимулювання до пошуку нових знань і нестандартних способів
розв'язання завдань і проблем;
– підтримання студента на шляху до самостійних висновків і
узагальнень.
Цей стиль навчання має значні переваги порівняно з репродуктивним,
оскільки стимулює розвиток творчих здібностей. Однак такий стиль може
давати привід для зародження в студента психологи невдахи: «Я все одно
оригінальніше за інших не придумаю, то навіщо ж думати?»
Навчена в такому стилі людина не може зберігати значного обсягу
інформації, необхідного для постійної й систематичної праці. Як засвідчують
досвід і результати досліджень психологів і педагогів, тільки систематичне
освоєння базових знань стає справжньою основою для творчості студентів.
Найяскравіше творчий стиль навчання виявляється під час захисту творчих
проектів і завдань, у здійсненні досліджень і експериментів, у процесі
розв'язання проблемних завдань і ситуацій, у дискусіях.
Емоційно-ціннісний стиль навчання забезпечує особистісне залучення
студентів до навчально-виховного процесу на рівні емпатичного розуміння й
ціннісно-смислового сприйняття навчального матеріалу й духовноморального образу самого вчителя. Це можливо тільки в разі емоційної
відкритості педагога, щирому зацікавленні навчальним предметом. Такий
стиль передбачає наявність емпатичних здібностей у педагога, а також уміння
організовувати освітній процес діалогічно.

Результативність цього способу організації навчання збільшується,
якщо педагог організовує взаємини зі студентами на основі емоційнодовірливого спілкування, співпраці й поваги до кожної особистості.
Педагог, орієнтований на емоційно-ціннісний стиль навчання, стимулює
студентів до рефлексії, «праці душі» (за В. О. Сухомлинським), до формування
свого ставлення:
– до наукових і технічних досягнень людства;
– до результатів діяльності людини;
– до історичних подій і творів мистецтва;
– до цінності знань і вмінь для професійної діяльності.
Найяскравіше цей стиль навчання виявляється в ігрових формах
навчання, у процесі діалогу й театралізованих іграх, тобто під час виконання
завдань, що сприяють виявленню самовідчуття, самопізнання, саморозуміння,
самооцінки.
У тактиці емоційно-ціннісного стилю навчання можна окреслити типові
лінії поведінки педагога:
– перевага ціннісно-смислової інформації, спрямованої на духовноморальний розвиток студентів;
– орієнтація на емоційно-особистісний спосіб ставлення до навчальної
інформації і взаємодії зі студентами;
– добір морально розвиваючих завдань і створення ситуацій оцінкивзаємооцінки-самооцінки в освітньому процесі.
Цей стиль навчання ефективно розвиває:
– образне мислення студента та емоційно-моральну сферу особистості,
стимулює до саморефлексії й самопізнання, саморозкриття творчих
здібностей і ціннісного ставлення до світу;
– вчить емоційного й діалогічного стилю спілкування з людиною,
співпраці і взаємоповаги, визнання її самоцінності.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Підготовка до практичних занять
Практичні заняття розширюють кругозір студентів, виховують
навички творчого мислення, уміння відстоювати свої переконання. При
підготовці до практичних занять необхідно вивчити основну, а по
можливості і додаткову літературу, використати нормативні документи,
діючі програми навчання, виховання та розвитку дітей, матеріали
періодичної преси, ознайомитись з відповідними розділами навчальних
посібників. Виступи на практичних не слід зводити до читання
законспектованої літератури. При обговоренні питань необхідно залучати
матеріали своєї практичної роботи, виявляти її переваги і недоліки. Ділова
активність студента на практичних заняттях враховується викладачем на
іспиті.
Практичне заняття
Тема: Предмет, мета і завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної
педагогіки»
1. Завдання підготовки та характеристика другого освітнього рівня 8.010101«Магістр» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
а) ступенева підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
б) кваліфікаційна характеристика магістра педагогічної освіти.
в) навчальні та робочі плани.
2. Предмет і мета курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
3. Освітні завдання курсу «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки».
Література:
1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за
заг. ред. проф. С.О. Нікітчиної. Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 368 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол-в: А.М. Богуш,
Г.В. Бєлєнька та ін. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.
3. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник /. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
4. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні:
Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. Донецьк, 2008. 231с.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В. Левківський. Київ
: Центр навч .літ-ри, 2003. 360 с.
6. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навчальний посібник /
П.Г. Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. Київ : НАУ, 2006. 302 с.
Завдання для самостійної роботи
1. Сутність поняття «готовність педагога до практичного впровадження
особистісно орієнтованих системи».
2. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження
особистісно орієнтованих систем.
3. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього
педагога.
4. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до
реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.
Практичне заняття
Тема: Історія становлення та розвитку вищої школи і освіти в Україні.
План:
1. Історико-педагогічні концепції дошкільного виховання про розвиток
виховання дітей дошкільного віку.
2. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку (Я.А. Коменський, Ф. Фребель,
М. Монтессорі, П. Кергомар, О. Декролі, Вальдорфська педагогіка).
3. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні
дітей дошкільного віку (Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський, Є.М. Водовозова,
Є.І. Тихеєва, К.М. Вентцель, Л. К. Шлегер, С.Ф. Русова, Н.Д. Лубенець,
А.М. Макаренко, В.О. Сухомлинський).
Завдання: законспектувати психолого-педагогічні теорії західноєвропейських та вітчизняних педагогів.
Література
4. Грюнелиус Э. М. Вальдорфский детский сад. М.: Мир книги, 1992. 72с.
5. Дошкольная педагогіка / под ред. В. И. Логиновой. М. : Просвещение,
1988.
Ч. 1. 1988. 256 с.,
Ч. 11. 1988. 270 с.
6. Метод научной педагогики Марии Монтессори / упор. З. Н. Борисова,
Р. А. Семерникова, КИЇВ, 1993. 144 с.
7. Огнев’юк В. Особлива місія дошкільної освіти / Дошкільне виховання.
2006. № 4. С. 3–8.

8. Козлова С. А. Дошкольная педагогіка / С. А. Козлова, Т. А. Куликова.
М. : Асадема, 2000. 416 с.
9. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании / Я. Корчак ; пер. с
польск. М. : Политиздат, 1990. 493 с.
10. Макаренко А. С. Книга для батьків. Лекції про виховання / А. С. Макаренко. К. : Рад. школа, 1972. 334 с.
11. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська.
– 2-ге видання, доповнене. К. : Академвидав, 2013. 464 с.
12. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / упор. О. В. Проскура.
К. : Освіта, 1996. 304 с.
13. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. К. :
1977. Т. 3. С. 9–256.
Завдання для самостійної роботи
Виписати: педагогічні погляди педагогів щодо розвитку та виховання
дітей дошкільного віку, які є актуальні сьогодні. Пов’язати з сучасними
вимогами дошкільної освіти.
Законспектувати державні документи про дошкільну освіту в Україні:
1. Конституція України (1996) про право на освіту та громадське
дошкільне виховання.
2. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст. – 1994) про
напрямки розвитку освіти та дошкільного виховання в країні.
3. Концепція дошкільного виховання в Україні (1993).
4. Закон України «Про дошкільну освіту» (2001).
5. Основні положення Базового компонента дошкільної освіти (2012).
Визначити: спрямованість документів на вирішення сучасних завдань
освітньо-виховного процесу.
Ознайомитися з сучасними програмами розвитку та виховання
дітей:
Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук.
кер. проекту: О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В.
Проскура та ін. 3-тє вид., допов. та доп. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.
492 с. ; Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма /
автор. Колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД,
2011. 188 с.;
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» // Олександра Іванівна Білан, Лідія Михайлівна Возна, Максименко Оксана Любомирівна. Тернопіль : Видавництво «Мандрівець», 2012. 264 с.; Освітня
програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / За заг.
наук. ред. Т.О. Піроженко. К. : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.;
Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «ОБЕРІГ» /
керів. проекту: Б. М. Жебровський; наук. керів.: А. М. Богуш, 2014. 105 с.;

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку
«Соняшник» / Любомира Калуська. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 144 с.;
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : у 2
ч. – Ч. II : Від трьох шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В.
Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. Київ: ТОВ «МЦФЕР» Україна»,
2014. 452 с.; Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова
редакція): у 2 ч. Ч. I: Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М.
Аніщук, Л. В. Артемова та ін.; наук. кер. О. Л. Кононко. Київ: ТОВ «МЦФЕР»
Україна», 2014. 204 с.
Написати коротку характеристику по кожній із них.
Практичне заняття
Тема: Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.
План
1. Життєвий і творчий шлях Ж.-О. Декролі.
2. Принцип антропоцентризму як основа педагогічної технології Ж.-О.
Декролі.
3. «Програма асоційованих ідей» Ж.-О. Декролі.
4. Технологія організації освітньої роботи.
5. Класифікація ігор, методика їх проведення.
Шукаючи опорні точки
1. Висловіть своє ставлення до девізу педагогіки Ж.-О. Декролі
«Виховання для життя і через життя».
2. Обґрунтуйте новизну й оригінальність технології ознайомлення дітей з
довкіллям.
3. Визначте спільні ознаки педагогічних технологій О. Декролі, М.
Монтессорі, К. Ушинського.
4. Проаналізуйте ідею центрів інтересів. Чи можна її застосувати в умовах
наших освітніх закладів?
5. Розкрийте освітню та виховну роль ігор і карткових завдань у
педагогічній технології О. Декролі.
6. Чим зумовлене відновлення інтересу до проектного навчання?
7.
У якій із форм роботи Ви взяли б участь, побувавши у школі «Ермітаж»?
Чому?
Завдання для самостійної роботи
1. Доведіть важливість пристосування навчання до нахилів і інтересів
дитини в ранньому та дошкільному дитинстві.
2. На чому побудована «програма асоційованих ідей» О. Декролі?
3. У чому полягає суть принципу антропоцентризму як основи
педагогічної технології О. Декролі?
4. Розкрийте принцип концентрації освітньої програми навколо «центрів
інтересів» (О. Декролі).
5. У чому полягає оригінальність методики класифікування та

колекціонування О. Декролі?
6. Як враховується краєзнавчий і трудовий принцип в організації навчання
та виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку?
7. Розкрийте погляди О. Декролі на гру як творчу діяльність дитини.
Практичне заняття
Тема: Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.
План:
1. Короткі відомості про життя і творчість М. Монтессорі.
2. Природничонаукові і філософські засади концепції М. Монтессорі.
3. Педагогічні умови реалізації концепції М. Монтессорі:
а) створення сприятливого «підготовленого» середовища;
б) підготовка творчої особистості педагога.
4. Технологія навчання М. Монтессорі.
5. Особливості використання дидактичного матеріалу.
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте сутність понять «духовний зародок», «всотуючий розум»,
«здатність до самобудівництва».
2. Охарактеризуйте сенситивні періоди розвитку (за М. Монтессорі).
3. З’ясуйте суть феномену «підготовлене середовище».
4. Розкрийте особливості використання дидактичного матеріалу
М. Монтессорі.
5. Підготуйте повідомлення та наочні посібники для проведення
презентації на тему: «Використання Монтессорі-матеріалу у повсякденному
житті».
6. Представте матеріал з досвіду роботи в Україні дитячих садків за
системою М. Монтессорі.
Практичне заняття
Тема: Вальдорфська педагогіка (Антропософські школи Р. Штейнера).
План:
1. Життя і творчий шлях Р. Штейнера.
2. Антропософія як основа вальдорфської педагогіки.
3. Ідея гармонії природи дитини і навколишнього середовища в
педагогіці Р. Штейнера.
4.Організація педагогічного процесу у вальдорфських шкодах (дитячих
садках).

Шукаючи опорні точки
1. Що є спільного і відмінного між кармовідповідністю і
природовідповідністю у вихованні?
2. Наскільки узгоджуються між собою теорія життєвих ритмів
Р. Штейнера і традиційний педагогічний принцип урахування вікових
особливостей дитини?
3. Як Ви розумієте слова Р. Штейнера: «Архітектура школи повинна
відображати рух людської душі і відкидати “диктатуру
Практичне заняття
Тема: Педагогічні погляди П. Петерсена та його Йена-план (4год.)
План:
1. Життєвий і творчий шлях П. Петерсена.
2. Формування індивідуальності через общинність у педагогіці П.
Петерсена:
а) засоби конструювання дитячих взаємин;
б) особливості «базової групи» як ядра шкільної общини;
в) діяльність «груп одного столика».
3. Організація навчального процесу в Йєна-план-школах.
Шукаючи опорні точки
1. Наскільки обґрунтованою, на ваш погляд, є орієнтація Йєна-планшколи більше на виховання, ніж на навчання?
2. З’ясуйте сутність інтеграції шкільного та сімейного дому як складової
частини педагогіки общинності.
3. Запропонуйте приклади завдань-проектів як методу організації
навчальної діяльності в Йєна-план-школах.
4. Дайте оцінку ставленню П. Петерсена до словесного втручання.
5. Обґрунтуйте актуальність педагогічних ідей П. Петерсена в сучасних
умовах.
Завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте сутнісні ознаки педагогіки общинності.
2. Проаналізуйте запропоновані П. Петерсеном шляхи формування
гуманістичних взаємин у шкільній громаді.
3. У чому полягає виховна роль різновікової групи та інституту
«хрещених» у Йєна-план-школах?
4. Розкрийте значення завдань-проектів як методу організації навчання у
школі П. Петерсена.
5. Проаналізуйте особливості «базової групи» як ядра шкільної общини.

1.
2.
3.
4.

Практичне заняття
Тема: Прогресивна педагогіка Селестена Френе.
План:
Короткі відомості про життя і педагогічну дільність С. Френе.
Концептуальні положення педагогіки С. Френе.
Особливості технології навчання і виховання С. Френе.
Педагогічні інваріанти С.Френе.

Шукаючи опорні точки
1. У чому полягає альтернативність педагогічної технології <' Френе щодо
традиційних форм навчання й виховання?
2. І іаскільки сумісні у цілісному навчально-виховному процесі
цілеспрямована стимуляція активності та свободи самовираження учнів?
3. Чи можлива соціалізація особистості дитини через систему дитячого
самоуправління та які її шляхи?
4. Як еволюціонувало в сучасну епоху усне і письмове спілкування?
Охарактеризуйте роль інформації в сучасному суспільстві.
5. Проаналізуйте систему планування та оцінювання навчальної роботи у
школі С. Френе.
6. Знайдіть спільні й відмінні риси у виховних системах С. Френе і
В. Сухомлинського.
Завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте головні засоби реалізації мети педагогічної
технології С. Френе.
2. Розкрийте суть концептуальної ідеї технології С. Френе про опорибар’єри.
3. Проаналізуйте педагогічні прийоми з активізації інтелектуальної та
емоційної діяльності дітей.
4. Розкрийте роль методу «пізнання на дотик» у розвитку й вихованні
дитини молодшого дошкільного віку.
5. Дайте характеристику методу «експериментального намацування» .
Практичне заняття
Тема: Педагогічні технології.

1.
2.
3.
4.
5.

План:
Технологія як наука про майстерність.
Історичні аспекти педагогічної технології.
Структура освітніх технологій.
Класифікація освітніх технологій.
Головні ознаки педагогічної технології.

1.
2.
3.
4.
5.

Завдання для самостійної роботи
Зробіть порівняльний аналіз різних підходів до розкриття значення
поняття «Педагогічна технологія».
Чи існує зв'язок між технологією і майстерністю?
Визначте спільне і відмінне у поняттях «педагогічна система»,
«методика», «педагогічна технологія».
Обгрунтуйте своє ставлення до проблеми технологізації виховного
процесу.
Чи згодні Ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди
технологічна? Думку обгрунтуйте.

Література:
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.
– К.: Академвидав, 2004. – 352 с. (с. 56 – 79)
2. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний
посібник /За заг. ред. С.П.Бондар – Рівне. Редакційно-видавничий центр
«Тетіс» Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана
Дем'янчука. 2003. 200 стор. ( с. 20 – 43)
3. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – Серия
4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. З. Н. Борисової.
«Педагогическое образование». – Ростов н/Д: издательский центр «Март»,
2002. – 320 с. (с. 27 – 46)
5. Освітні технології: Навч. – метод. посіб. / О.М. Пехота, А.З. Кіктенко,
О.М. Любарська та ін.; за заг. ред. О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Практичне заняття № 10
Тема: Педагогіка ТРВЗ.
План:
1. Історія виникнення Теорії Розв’язання Винахідницьких Завдань.
2. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості.
3. Особливості змісту технології Теорії Розв’язання Винахідницьких
Завдань.
3.1. Прийоми розвитку творчої особистості.
3.2. Метод мозкового штурму.
3.3. Метод контрольних запитань (МКЗ).
Завдання для самостійної роботи
1. Розробіть конспект заняття з елементами ТРВЗ (на вибір)
2. Скласти казку за схемою Проппа.

3. Підготуйте матеріал з досвіду роботи в Україні закладів дошкільної
освіти за технологією Г. Альташуллера.
Література:
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею: введение в теорию решения
изобретательских задач Новосибирск: Наука, 1986 г. 209 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний
посібник. К.: Академвидав, 2004. 352 с.
3. Басова Т.А. ТРИЗ в детском саду / Дошкольное воспитание. 1995.
№ 6. – С. 12.
4. Богат В.Л. Сказочные задачи на занятиях по ТРИЗ / дошколбное
воспитание. 1996. № 11. С. 30 – 34.
5. Макрідіна Л.О. Технологія творчості ТРВЗ / Управління школою. 2003.
№ 32 (44). С.12 –26.
6. ТРВЗ і дошкільне виховання // Дитячий садок. 2005. червень. С. 21 –
24.
7. ТРВЗ – сучасна освітньо-виховна технологія // Дошкільне виховання.
2000. № 8. С. 5 –7.
Практичне заняття
Тема: Технологія навчання М. Зайцева.
План:
1. Наукова обґрунтованість технологій раннього та інтен- гпішого
навчання М. Зайцева і Г. Домана.
2. Концептуальні засади технологій.
3. Особливості змісту технологій М. Зайцева і Г. Домана.
Шукаючи опорні точки
1. У чому виявляються спільні ознаки педагогічних технологій М. Зайцева,
К. Ушинського, М. Монтессорі, О. Декролі?
2. Продумайте можливості поєднання зображувальної діяльності та
словесної творчості дітей (на прикладі технології М. Зайцева).
3. Наскільки Ви поділяєте концептуальні погляди М. Зайцева і Г. Домана
щодо раннього навчання дітей?
4. Обгрунтуйте
значення принципу енциклопедичності у ранньому
навчанні дітей.
Завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте розвивальне, навчальне й виховане значення
технологій М. Зайцева.
2. Проаналізуйте особливості технології навчання дітей читання з
використанням «Кубиків Зайцева».

3. Розробіть приклади словесних ігор, використовуючи технологію М.
Зайцева.
4. Використовуючи складові технології навчання дітей грамоти, розробіть
завдання для тих дітей, які відстають у засвоєнні грамоти і для тих, які
випереджають у своєму розвитку однолітків. Апробуйте їх. Продіагностуйте
дітей з метою визначення результатів діяльності.
5. Чому головним дидактичним засобом технології Зайцева є кубики?
6. Визначте переваги гри-посібника «Столік» для математичного розвитку
дітей.
7. У чому полягає мета раннього розвитку і виховання дітей за системою
Г. Домана?
8. Розкрийте особливості технологій Г. Домана, які забезпечують
розвивальний ефект у ранньому віці. Які з них Ви використали б у своїй
практиці?
9.
Розробіть кілька «бітів знань», обравши на свій розсуд розділ і категорію
знань.
Практичне заняття
Тема. Педагогічна інноватика в сучасній вищій освіті.
Мета: розкрити теоретичні аспекти педагогічних інновацій в освітньому
процесі; сформувати у студентів уміння і навички застосування інноваційних
технологій в практичній діяльності; спонукати студентів до співпраці один з
одним під час обговорення теми.
План:
1. Сутність педагогічної інноватики в сучасній освіті.
2. Поняття новизни та її види.
3. Класифікація педагогічних нововведень.

1.
2.
3.

4.

Література:
Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. К.: Центр учбової
літератури, 2009. 472 с.
Педагогіка вищої школи. За ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2005.
399 с.
Подставкіна А. Педагогічні інновації та їх обговорення на шпальтах
часопису «Рідна школа» / А. Подставкіна // Рідна школа – січень –
2002. С.13–15.
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології :підруч. [для студ.
вищ. навч. закл.]. 3-тє вид., випр. Київ : Академвидав, 2015. 303 с.
(Альма-матер +). Бібліогр.: С.301–303.

Завдання для самостійної роботи:
1. Скласти словник термінів за темою практичного заняття (не менше 5
термінів)

2. Навести класифікацію педагогічних нововведень у вигляді схеми та
таблиці.
3. Зробити реферат з обраної теми (на вибір):
«Впровадження інноваційніх технологій у педагогічній процес».
«Інноваційні технології в дошкільній освіті».
«Інноваційні технології у вищій школі»
4. Наведіть приклади інноваційних технологій дошкільної освіти. Коротко
охарактеризуйте одну з них.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Практичне заняття № 14 (2год.)
Тема: Інноваційна діяльність педагога.
План
Структура інноваційної діяльності.
Типологія педагогів за їх ставлення до нововведення.
Рівні сформованості готовності до педагогічних інновацій.
Види готовності до інноваційної діяльності
Методи розвитку інноваційної поведінки педагога.
Завдання для самостійної роботи
Наскільки доцільною, на Ваш погляд, є діагностика готовності педагога
до інноваційної діяльності?
Які методи розвитку інноваційної поведінки Ви вважаєте
найефективнішими?
Запропонуйте шляхи формування індивідуального стилю діяльності
педагога.
Проранжуйте 12 найбільш значущих якостей педагога інноваційного
типу.
5. Складіть авторську програму розвитку освітнього закладу (дитячого
садка, школи) на особистісно зорієнтованій основі.
Література:
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний
посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики / І.М. Дичківська. –
Рівне, 2001. – С. 43 – 62.
Козлова О.Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя / О.Г.
Козлова. – Суми, 1999. – 92с.
Машкіна Л.А. Підготовка студентів до впровадження педагогічних
інновацій в дошкільних закладах : Монографія (за науковою редакцією
Т.І. Поніманської) / Л.А. Машкіна. – Хмельницький, 2004. – 203с.

5. Підласий І.П. Формування професійного потенціалу як мета підготовки
вчителя / І.П. Підласий, С.А. Трипольська // рідна школа. – 1998. – № 1.
– С. 3–8.

Карта самостійної роботи студента
518 групи 6-го курсу
Ступінь: магістр
спеціальності 012 Дошкільна освіта
з дисципліни Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
І семестр
Кредит
та тема

Академічний контроль
(форма представлення)

Кількість Кількість
балів
балів
(за
всього за
видами
кредит
роботи)
1.1.
Конспект
першоджерел:
15
40
«Педагогічний рух 50-х – 60-х
років ХІХ ст. Його ознаки».

Кредит № 1
Тема:
«Історія
становлення
та розвитку 1.2. Реферативне повідомлення:
вищої школи і «Які
особливості
закладів
освіти
в вищої освіти зі статусом
Україні»
«національних?»;
«Якими
нормативноправовими та підзаконними
актами регулюється наукова
та
навчально-методична
діяльність ЗВО України?»;
«Які освітні рівні виділяються
в Законі України «Про освіту»?
Які
освітньо-кваліфікаційні
рівні?
Кредит № 2
Тема:
«Метод
наукової
педагогіки
Марії
Монтессорі»

Кредит № 3
Тема:
«Педагогіка
ТРВЗ»

2.1. Мультимедійна презентація на
тему:
«Педагогіка
Марії
Монтессорі
як
система
саморозвитку»
2.2. Підготувати матеріал з
досвіду роботи в Україні закладів
дошкільної освіти за системою
М.
Монтессорі.

3.1. Підготувати матеріал з досвіду
роботи
в
Україні
закладів
дошкільної освіти за технологією Г.
Альташуллера.

Термін
викона
ння
(тижні)

25
Кр. 1 –
1.105.10

25

40

15
Кр.2 –
4.119.11

25

40

Викладач
(підпис)

3.2. Творче есе: Скласти казку за
схемою Проппа.

Кредит № 4
Тема:
«Педагогічна
інноватика в
сучасній
вищій освіті»

15
Кр.3 –
18.1123.11

4.1. Визначте п’ять інноваційних
методів у викладанні педагогічних
фахових дисциплін, проранжуйте їх
за ефективністю та обґрунтуйте
вашу думку. Оберіть один із
інноваційних методів у викладанні
педагогічних фахових дисциплін,
проаналізуйте його сильні та слабкі
сторони, обґрунтуйте вашу думку.
4.2. Реферат на тему: «Інновації в
організації та методичному
супроводі викладання педагогічних
фахових дисциплін в сучасному
закладі вищої освіти».

40
20

Кр.4 –
9.1214.12
10

4.3. Творче ессе: У чому
виявляється
сутність
готовності
педагога
до
інноваційної діяльності?
Які складові утворюють
інноваційну компетентність
педагога?

10

5.1.
Конспект
першоджерел:
«Професійна
компетентність»
Сутність,
структура,
генеза
дослідження.
Літ-ра:
Актуальні
проблеми
дошкільної
освіти:
теорія
і
практика. Навч. посібник / під заг.
ред. Проф. С.О. Нікітчиної. – К.:
Видавничий дім «Слово», 2014. –
С. 128-145.
5.2. Мультимедійна презентація на
тему:
«Науково-дослідницька
діяльність педагога з дошкільної
освіти».
Всього балів за самостійну роботу у 1-му семестрі
ВСЬОГО за семестр – 200 год.
Кредит № 5
Тема:
«Науководослідницька
діяльність
педагога
з
дошкільної
освіти»

25

Кр.5 –
23.1229.12

40

15
200 балів

Карту отримав

200

_________________
(ПІБ студента)
(підпис)

06.09.2019 р.
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет дошкільної та початкової освіти
Кафедра дошкільної освіти

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Актуальні проблеми дошкільної педагогіки»
Для напряму/спеціальності 012 Дошкільна освіта
Автори:
доцент Лісовська Т.А

Миколаїв – 2019

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студента.
Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансферної системи
організації освітнього процесу спрямована на розвиток особистості
майбутнього фахівця, здатного не лише самостійно здобувати знання, а й
реалізувати їх відповідно до практичних вимог сьогодення.
Самостійна робота охоплює різні види завдань:
– опрацювання
лекційного матеріалу, матеріалів рекомендованих
підручників, довідкової літератури;
– вивчення окремих тем (питань), винесених на самостійне опрацювання;
– аналіз програм оздоровчого спрямування;
– написання рефератів з тем курсу;
– конспекти проектів, тренінгів, сценаріїв здоров’язберігаючих ігор;
– планів співпраці ДНЗ з іншими організаціями з питань оздоровлення
дошкільників;
– складання та заповнення таблиць, схем тощо.
Форми контролю самостійної роботи:
– участь в обговоренні теоретичних питань на практичних заняттях,
– контрольна робота (3), виконання вправ і завдань тощо.
Творчо-пошукові завдання. Даний вид роботи розподіляється між
студентами на першій зустрічі з даного курсу самостійно з тим розрахунком,
щоб на одного студента припала одна тема. Студент виконує це завдання
протягом двох тижнів і здає викладачеві на кафедру. Дана робота повинна
містити в собі такі складові:
– титульний аркуш, на якому студент позначає повну назву навчального
закладу, в якому він навчається; дисципліну, з якої зроблено завдання; тему
творчо-пошукової роботи; прізвище, ім’я, по-батькові та групу студента, який
виконував роботу; прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який має перевірити
дану творчо-пошукову роботу;
– вступ, в якому студент описує актуальність теми, об’єкт, предмет, мету та
завдання творчо-пошукової роботи;
– основна частина, в якій студент описує зміст роботи, робить аналіз
використаної літератури і описує власні думки щодо вирішення проблеми, яку
він обрав;
– висновки, які студент пише самостійно, спираючись на основну частину
роботи та відповідно до завдань роботи;
– список використаної літератури, який повинен містити не менше 5 джерел,
окрім навчально-методичних рекомендацій, посібників та підручників.
Вся робота оформлюється студентом наступним чином: 14 шрифт, 1,5
інтервал, Times New Roman, дотримуючись полів: верхнє, ліве, нижнє – 2 см,
праве – 1,5 см, абзац – 1,25 см, обсягом до 10 сторінок.

Завдання для самостійної роботи студентів
1. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та
виховання дітей дошкільного віку.
2. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні
дітей дошкільного віку.
3. Державні документи про дошкільну освіту в Україні.
4. Зміст Базового компонента дошкільної освіти.
5. Аналіз чинних програм розвитку та виховання дітей у закладах
дошкільної освіти.
6. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного
дошкільного виховання.
7. Види та типи сучасних закладів.
8. Умови функціонування сучасної системи дошкільної освіти в
Україні.
9. Сутність поняття «інтеграція». Основні чинники й умови здійснення
інтеграції в системі дошкільної освіти.
10. Інтегрований підхід до організації освітнього процесу, його
реалізація.
11. Характеристика основних компонентів особистісно орієнтованої
системи виховання.
12. Принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та
навчання.
13. Теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної освіти.
14. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до здійснення
особистісно орієнтованого підходу до дітей.
15. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження
особистісно орієнтованих систем.
16. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога.
17. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.
18. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних працівників до реалізації полікультурного виховання.
19. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до професійної
діяльності в полікультурному середовищі.
20. Технології підготовки майбутніх педагогів до полікультурного виховання
дітей.
21. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх педагогів у контексті
впровадження полікультурного виховання

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1. Використання педагогічних поглядів вітчизняних та зарубіжних
педагогів щодо виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі.
2. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України.
3. Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку.
4. Професійна підготовка майбутніх педагогів до реалізації особистісно
орієнтованого навчання та виховання дітей дошкільного віку.
5. Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкільників в
умовах сучасного інформаційного потоку.
6. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних
працівників до реалізації полікультурного виховання.
7. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті.
8. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні
дітей дошкільного віку.
9. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до
здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей.
10. Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем
виховання дошкільників.
11. Актуальні проблеми впливу сучасних засобів масової інформації на
формування дитячої картини світу.
12. Використання медіа-простору в умовах ЗДО.
13. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей
дошкільного віку.
14. Національне виховання як одне з першочергових і обов’язкових
завдань сучасної дошкільної освіти.
Реферат складається з таких частин:
– вступ – містить обґрунтування актуальності і проблемності теми, мети і
завдань дослідження;
– теоретична частина включає аналіз літературних джерел, а також
історію питання. В цій частині викладаються основні положення, хід
висловлювань і доказів основних ідей. Назва параграфів повинна відповідати
назві теми і не виходити за її межі, в той час зміст параграфів повинен
вичерпувати тему. Кількість параграфів визначається змістом і наявністю
матеріалу з теми дослідження;
– висновки – формулюються практичні поради та рекомендації, провідні
напрями подальшого дослідження даної проблеми;
– список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку.
За обсягом реферат повинен складати 7–10 друкованих сторінок

Методичні рекомендації до написання рефератів
Реферат – короткий письмовий виклад результатів вивчення одного з
конкретних питань теорії і практики певної дисципліни.
Мета підготовки реферату – глибоке вивчення літератури і досвіду
роботи за обраною темою, узагальнення результатів цього вивчення,
формулювання самостійних висновків.
Загальні вимоги до змісту роботи:
• чітко визначити актуальність теми, відповідність її сучасному стану
модернізації дошкільної освіти, перспективам її розвитку та практичним
завданням прилучення дітей до національної культури;
• вивчити історію досліджуваної проблеми, здійснити критичний аналіз
монографічної та періодичної літератури з обраної теми;
• послідовно та точно відобразити внутрішню логіку змісту;
• узагальнити та обґрунтувати результати, сформулювати висновки.
Актуальність теми. Це означає конкретно показати, що, по-перше, ця
тема неповно розкрита в літературі, по-друге, практичне значення розв’язання
саме цих питань і проблем важливе в сучасних умовах.
Високий теоретичний рівень. Аналіз обраної проблеми з урахуванням сучасного розвитку відповідної науки (дефектології, логопедії, тифлопедагогіки
та ін.), визначення основних понять та термінів, оперування об’єктивною
(раціональною) аргументацією, прикладами, фактами, які підкріплені
теоретичними положеннями.
Дослідницький характер. Бажано включити в реферат елементи
дослідження (наприклад, соціологічного, психологічного та ін.), як показника
наукового пошуку вирішення обраної проблеми.
Практична спрямованість. Зміст цієї вимоги полягає в тісному взаємозв’язку теоретичних положень з практикою.
У рефераті слід викласти пропозиції, які повинні логічно випливати з
результатів аналізу процесів, що розглядаються. Ці пропозиції мають бути
спрямовані на вдосконалення тих чи інших сторін об’єкту дослідження.
Грамотність оформлення. Реферат складається з таких частин:
титульна сторінка, зміст, вступ, основний зміст, що включає два чи три
параграфа, загальні висновки, список використаних джерел. Заголовки
структурних частин реферату друкують великими літерами напівжирним
шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом.
Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або
більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в
підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовка, надрукованого в
підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну частину реферату

необхідно починати з нової сторінки.
Сторінки нумеруються. Першою сторінкою реферату є титульний
аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На
титульному аркуші номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках
реферату номер ставиться у правому верхньому куті сторінки без крапки в
кінці.
Обов’язково в тексті повинні бути посилання на літературу, що використовувались під час написання реферату. Посилання подаються у дужках (
) із
вказівкою автора, рік видання джерела, за яким воно внесене у список
використаної літератури, та сторінки (якщо подається точна цитата або числові
дані),
Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 (п′ятнадцять) друкованих
сторінок.
Текст реферату викладається державною мовою.
Робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці стандартних
аркушів паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 28–30 рядків на
сторінку, до 65 знаків у рядку. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Сторінки
повинні мати поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
Абзацні відступи – 1,27 см.
Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність
тексту – однакова по всій роботі.
Аркуші реферату необхідно скріпити і розмістити в обкладинці.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.
2. Фребелівський дитячий садок.
3. Погляди О. Декролі на розвиток та виховання дітей дошкільного віку.
4. Вальдорфський дитячий садок.
5. Державні документи про дошкільну освіту в Україні, завдання її
створення та розвитку.
6. Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному ЗВО.
7. Актуальність модернізації дошкільної освіти.
8. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного
дошкільного виховання.
9. Умови функціонування сучасної системи дошкільної освіти в Україні.
10. Умови ефективного впровадження у практику особистісно
орієнтованої моделі дошкільної освіти.
11. Сутність поняття «інтеграція».
12. Основні чинники й умови здійснення інтеграції в системі дошкільної
освіти.
13. Інтегрований підхід до організації освітнього процесу.
14. Сучасні дослідження зарубіжних учених щодо організації навчання та
виховання дітей дошкільного віку.
15. Характеристика основних компонентів особистісно орієнтованої
системи виховання.
16. Сутність поняття «готовність педагога до практичного впровадження
особистісно орієнтованих системи».
17. Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем
виховання дошкільників.
18. Засоби реалізації особистісно орієнтованої системи виховання.
19. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до
здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей.
20. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до
реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.
21. Спрямованість діяльності вихователя на діагностику і розвиток здібностей кожного вихованця.
22. Створення умов для особистісно орієнтованого виховання.
23. Актуальні проблеми впливу сучасних засобів масової інформації на
формування дитячої картини світу.
24. Шляхи попередження насильницького культурного стилю у мультиплікаційній продукції.
25. Створення інформаційно-комунікаційного середовища в умовах ЗДО.
26. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного
віку.
27. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до професійної
діяльності в полікультурному середовищі.
28. Впровадження полікультурних освітніх моделей у теорію і практику
дошкільного виховання.

ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ
«Актуальні проблеми дошкільної педагогіки»
1. Якість освіти означає:
а. Кількість виставлених студентам позитивних оцінок;
б. Розвиток особистості дитини;
в. Рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку
тих, хто навчається.
2. Вилучіть з переліку запропонованих слів термін, що не належать до
основних понять педагогічної інноватики:
а. Новизна;
б. Нововведення;
в. Життєвий цикл;
г. Релаксація.
3. Поняття «Інновація» означає:
а. Реконструкція;
б. Оновлення, зміну, введення нового;
в. Експериментування.
4. Педагогічна інновація – це сукупність нових професійних дій
педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем сучасного
виховання і навчання з позиції …….. освіти.
а. гуманітарної
б. технологічної.
в. особистісно-орієнтовної
г. традиційної
5. Показники прогресивності нововведення:
а. Новизна;
б. Результативність;
в. Можливість швидкого впровадження ;
г. Інтерес для органів управління.
6. Що не входить у структуру педагогічної інноватики:
а. Педагогічна евристика;
б. Педагогічна аксіологія;;
в. Педагогічна неологія;
г. Педагогічна праксеологія.
7. Педагогічна неологія – це вчення про:
а. Створення нового у педагогіці;
б. Пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені;
в. Вивчення завдань, передбачених нормативними документами;

8. Педагогічна аксіома – це вчення про:
а. Освітні аксіоми у сучасному інноваційному просторі;
б. значущі для педагогічної праці цінності навчання і виховання;
в. визначення критеріїв і ступеня новизни.
9. Педагогічна праксіологія - це вчення про:
а. визначення ролі та значення нового у педагогіці;
б. використання та застосування нового;
в. готовність педагогічного співтовариства до сприйняття і
оцінювання інновацій.
10. Критерій, який лежить в основі поданої класифікації нововведень –
часткові (локальні) нововведення; модульні нововведення; системні
нововведення:
а. сфера застосування;
б. масштаб перетворень;
в. галузь педагогічного знання;
г. місце появи.
11. До законів перебігу інноваційних педагогічних процесів належать:
а. закон фінальної реалізації інноваційного процесу;
б. закон організованої інноваційної зміни станів системи освіти;
в. закон прискорення розвитку інноваційних педагогічних процесів;
г. закон професійних інновацій.
12. Термін «іррадіація» у педагогічній інноватиці означає:
а. зрілість інновації;
б. модернізацію інновації;
в. вичерпаність можливостей застосування інновації;
г. винахід інновації.
13. Технологія - це:
а. наука про педагогічну техніку;
б. наука про ефективність;
в. наука про майстерність.
14. Розгляд педагогічної технології як частини педагогічної науки
відповідає аспекту їх аналізу:
а. науковому;
б. процесуально-описовому;
в. описово-дієвому;
г. жодному з перерахованих.
15. Педагогічна технологія як синонім педагогічної системи відповідає
рівню використання поняття «педагогічна технологія» в освітній практиці:
а. загальнопедагогічному;

б. методичному;
в. локальному;
г. жодному з перерахованих.
16. Вилучіть із запропонованих слів терміни, що не належать до
головних ознак педагогічної технології:
а. концептуальність;
б. економічність;
в. змінність;
г. коригованість.
17. Функції інноваційної педагогічної діяльності:
а. інформаційна;
б. репродуктивна;
в. пошукова;
г. оцінна.
18. Педагогічна кваліметрія - це наука про:
а. впровадження педагогічних інновацій у практику;
б. розроблення методичних рекомендацій;
в. контроль, діагностику і корекцію результатів педагогічної
діяльності.
19. Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності не
становлять такі компоненти:
а. мотиваційний;
б. наслідувальний;
в. креативний;
г. когнітивний;
20. Креативність - це здатність педагога до:
а. аналізу явищ власної свідомості та діяльності;
б. усвідомлення значущості 1нноваційних технологій у розв’язанні
актуальних проблем педагогічної освіти;
в. оригінального розв’язання педагогічних завдань.
21. Термін «розвивальне навчання» запровадив:
а. Конфуцій;
б. М. Монтень;
в. Я.А. Коменський;
г. Й.Г. Песталоцці.
22. Автори технологій розвивального навчання:
а. Д. Ельконін, В. Давидов;
б. П. Гальперін; Н. Менчинська;
в. Н. Тализіна; Г. Костюк;

г. Л. Занков; К. Баханов.
23. Принципи розвивального навчання в технології Л. Занкова:
а. принцип навчання на високому рівні складності;
б. принцип свідомості;
в. принцип доступності.
г. принцип індивідуального підходу.
24. Характерні риси технології розвивального навчання Ельконіна Давидова:
а. можливості інтенсифікувати розумовий розвиток дитини через зміст
навчального матеріалу;
б. розширення знань дітей про навколишнє;
в. навчання на високому рівні труднощів;
г. індивідуально-диференційоване навчання.
25. Розвивальне навчання спирається на принцип:
а. доступності;
б. змістового узагальнення;
в. практичності.
26. Автор технології ТРВЗ:
а. В. Нікітін;
б. О. Декролі;
в. Г. Альтшуллер;
г. П. Петерсен.
27. Термін ТРВЗ означає:
а. технологію розвитку виконавських задатків;
б. теорію розв’язання винахідницьких завдань;
в. технологію розв'язання вільних завдань.
28. Своєрідним атрибутом педагогічної технології ТРВЗ є:
а. тотальний ігровий метод;
б. багатоекранна система талановитого мислення;
в. кубики;
г. горизонтальний пластичний балет.
29. Метод розвитку творчої активності дітей у технології ТРВЗ:
а. метод синергетики;
б. метод синектики;
в. метод біфуркації.
30. Підґрунтя педагогічної технології М . Єфименка:
а. космічна теорія;
б. тотальний ігровий метод;
в. програма асоційованих ідей;

г. театралізована діяльність.
31. Підґрунтя педагогічної технології М . Єфименка:
а. космічна теорія;
б. тотальний ігровий метод;
в. програма асоційованих ідей;
г. театралізована діяльність.
32. Професіограма педагога - це …
а) модель педагога;
б) програма підготовки педагога у вузі;
в) набір професійних якостей педагога;
г) сукупність особистісних якостей, спеціальних педагогічних знань,
умінь і навичок.
33. Вилучіть зайве серед стилів педагогічного спілкування:
а) організаторський;
б) авторитарний;
в) ліберальний;
г) демократичний.
34. Методи навчання – це:
а) способи взаємодії педагога і студентів, які направлені на засвоєння
змісту освіти;
б) сукупність певних прийомів навчання;
в) способи контролю засвоєних студентами знань, умінь, навичок;
г) форми передачі соціального досвіду.
35. В основу класифікації методів навчання (догматичні, репродуктивні,
пояснювально-ілюстративні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі)
взято:
а) джерело засвоєння знань;
б) компоненти навчальної діяльності;
в) особливості діяльності викладача і студентів;
г) характер пізнавальної діяльності.
36. Прийом навчання – це:
а) спосіб роботи викладача, спрямований на досягнення певної
дидактичної мети;
б) засіб організації навчального процесу;
в) складовий елемент методу;
г) спосіб взаємопов’язаної діяльності викладача та студентів,
спрямований на досягнення завдань процесу навчання.
37. Розрізняють такі види контролю:
а) екзамени, заліки;

б) фронтальний, груповий, комбінований;
в) спостереження, письмовий, усний;
г) попередній, поточний, періодичний, підсумковий.
38. Найважливішою умовою ефективності самостійної роботи є її:
а) обґрунтування;
б) планування;
в) забезпечення.
г) конспектування.

Тезаурус (тлумачний словник)
Методика Марії Монтессорі – педагогічна інновація, спрямована на
здійснення особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. В
її основі лежить ідея про те, що кожна дитина з її можливостями, потребами,
системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку і особистим
досягненням дитини є її незалежність.
Вальдорфська педагогіка – цілісна концепція виховання і навчання,
автором якої є австрійський учений і філософ Рудольф Штайнер (1861–1925),
який розробив для педагогів систему знань про сутність людини, закономірності
її розвитку, заклавши основи природовідповідності у вихованні та навчанні.
Принцип природовідповідності – урахування вікових та індивідуальних
особливостей фізичного і психічного розвитку дитини. Властиві кожній дитині
від народження задатки сил і здібностей треба розвивати, вправляючи їх у тій
послідовності, яка відповідає природному порядку та законам розвитку дитини,
тобто починати з найпростішого і поступово підніматися до дедалі складнішого
Метою виховання повинен бути різнобічний і гармонійний розвиток всіх
природних сил та здібностей дитини (Песталоцці Йоганн Генріх).
Дитячий антропоцентризм (термін Ж.-О. Декролі) – спонукає дитину
насамперед знати все про себе: з чого складається її тіло, якими є призначення та
дія різних органів, як вона спить, їсть, дихає, грається, працює, чому боїться або
сердиться тощо. Тому пристосувати навчання до нахилів дитини вкрай важливо
саме у ранньому і дошкільному віці, усунувши із середовища все, що не
пов’язане з її життям.
Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують
різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності.
Cензитивний період – найсприятливіший вік для розвитку тих чи інших
психічних функцій (сприймання, пам’яті тощо), що визначають психічний
розвиток дитини і мають вирішальне значення для її навчання та виховання.
Вперше цей термін застосував італійський педагог Марія Монтессорі.
Інваріантна складова змісту дошкільної освіти – формується на державному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм власності, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти.
Варіативна складова змісту дошкільної освіти – визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків, або осіб, які
їх замінюють.
Освітня програма дошкільного навчального закладу – це основний

документ дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів.
Традиційні програми – базуються на усталених, загальновизнаних,
перевірених часом підходах до організації та змісту освітнього процесу.
Інноваційні програми – програми, в яких втілюються нові прогресивні
концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини і педагога в освітньому
процесі, форми організації дитячої життєдіяльності тощо.
Альтернативні програми – розробляються на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового
наповнення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і
навчання дітей.
Комплексні програми – розробляються відповідно до Базового
компонента дошкільної освіти.
Парціальні програми – поглиблено висвітлюють один або декілька
близьких змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лінями розвитку тощо.
Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує
блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та
емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу
пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань.
Інтегративні дні – це дні, зміст яких визначається мегатемою, що передбачає вихід за межі одного заняття для найбільш повної її реалізації.
Синергетика – нелінійне мислення, здатне сприймати істинну реальність
нескінченної змінності світу.
Особистісно орієнтоване виховання – це заохочення активності вихованця, допомога йому в пізнанні самого себе, формування мотивації постійного
самовдосконалення, чітке визначення духовних цінностей і змістовних життєвих
орієнтирів, сприяння самовираженню, саморозкриттю і самореалізації
вихованця, своєчасне коригування його дій.
Особистісно орієнтований підхід – основа нової філософії – ґрунтується
на принципі центрації виховання в розвитку особистості і передбачає передусім
визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології
суспільства у сфері виховання, ціннісною орієнтацією.
Готовність педагога до практичного впровадження особистісно орієнтованих систем – інтегративна якість особистості, що являє собою єдність
особистісних і функціональних компонентів та є умовою успішної професійної
діяльності гуманістичного спрямування.
Гуманізація дошкільної освіти – спрямована на створення умов для
формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил;
гуманних взаємини між вихователями і вихованцями; поваги до особистості

вихованця, гідності; розуміння його запитів, інтересів; довір’я до нього;
виховання гуманної особистості – щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.
Інформаційне середовище – це сфера діяльності суб’єктів, пов’язана зі
створенням, перетворенням, споживанням інформації.
Інформаційно-освітнє середовище – це програмно-телекомунікаційний і
педагогічний простір з єдиними технологічними засобами здійснення
навчального процесу, інформаційною підтримкою і документуванням.
Полікультурна компетентність – розглядається як статичне особистісне
утворення, яке має певну структуру (компоненти) і характеристики (зміст
компонентів). Від структури та змісту полікультурної підготовки залежить якість
професійної освіти педагога.
Полікультурна компетентність майбутнього педагога – інтегративна
якість особистості майбутнього фахівця, що формується в процесі навчання, та
включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб,
мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил
поведінки, необхідних для повсякденного життя й діяльності у сучасному
полікультурному суспільстві, що реалізується в здатності ефективно вирішувати
завдання педагогічної діяльності в ході позитивної взаємодії із суб’єктами
освітнього процесу представниками різних культур.

