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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми дошкільної педагогіки» складена Степановою Т.М. та Курчатовою А.В. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

012 Дошкільна освіта.  

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, 

філософія, фахові методики дошкільної освіти.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

 



  

1. 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 вміння аналізувати специфіку сучасного 

дитинства  в сукупності проявів суб’єктності та самобутності кожної окремої дитини; 

формувати вміння удосконалювати форми і методи навчально-виховного 

процесу дошкільних навчальних закладів відповідно до сучасних вимог 

дошкільної освіти України. 

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-3 здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 



  

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному навчальному 

закладі; 

ФК-3 здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному навчальному 

закладі; 

ФК-4 здатність доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, 

позиції іншим, залучати їх до подібних дій; 

ФК-5 здатність до продуктивного дискурсивного і  креативного мислення. 

ФК-8 здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в українській 

освітянській практиці; 

ФК-9 здатність здійснювати педагогічне проектування освітнього 

середовища, освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів; 

ФК-10 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-17 здатність аналізувати педагогічні технології минулого та творчо 

трансформувати їх конструктивний потенціал у сучасний освітньо-виховний 

процес дошкільного навчального закладу; 

ФК-18 здатність модифікувати, адаптувати  та створювати нові методи і 

методики навчально-дослідницької діяльності в галузі дошкільної освіти з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

ФК-28 здатність володіти методами діагностування та психолого-педагогічним 

супроводом індивідуально-диференційованого підходу до підготовки дітей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

 

 



  

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми сучасної 

дошкільної освіти», його джерела, місце та роль у професійній діяльності 

працівника дошкільної освіти. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки. 

Розвиток ідей дошкільного виховання. Організація дошкільних закладів в Україні 

наприкінці XIX – на початку XX століть. Перша концепція національного 

дитячого садка в Україні С. Ф. Русової. Основні тенденції розвитку дошкільної 

освіти у XXI столітті, державні документи про дошкільну освіту 

Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Розвиток теорії 

дошкільного виховання НДІ проблем виховання Академії педагогічних наук, НДІ 

педагогіки України, педагогічними кафедрами вищих закладів освіти. Проблеми 

дошкільної педагогіки в працях Г. С. Костюка, Д.Ф.Ніколенка, А. М. Богуш, В. К. 

Котирло, Л. В. Артемової, Т. М. Поніманської, З. Н. Борисової та ін. 

 

Тема 2. Педагогічні інновації в сучасній дошкільній освіті. Тенденції 

розвитку системи дошкільного виховання. 

 

Наукові підходи до проблем педагогічних інновацій. Основні джерела та 

закони перебігу інноваційних процесів. Інноваційні навчальні заклади та 

специфіка роботи в них. Педагогічні умови реалізації педагогічних інновацій. 

Формування готовності педагога до пошукової діяльності. 

 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Концепція духовного збагачення дитини засобами слова: у 



  

творчій спадщині В.О. Сухомлинського  

 

В.О. Сухомлинський розглядав проблему виховання дитини засобами слова 

крізь призму педагогічного, психологічного, соціального та філософського 

аспектів. 

Педагогічний аспект розкриває важливість слова, мови для загальної освіти, 

виховання та розвитку дитини. 

Психологічний аспект вказує на те, що слово виступає засобом психічного 

розвитку і виявлення внутрішнього світу особистості  

 

Тема 2. Концептуальні вимоги до культури сучасного керівника 

дошкільного навчального закладу 

 

У період глибоких соціально-економічних змін в Україні, коли відбуває 

переоцінка всієї системи суспільних відносин, істотних змін зазнає і система 

дошкільної освіти. Серед цих змін відмічаються як позитивні тенденції, так і 

складні проблеми,  котрі вимагають негайного їх розв’язання.  

 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

 

Тема 1. Професійна компетентність: сутність, структура, ґенеза 

дослідження 

 

Актуальність проблематики компетентнісно орієнтованої освіти 

детермінована часом і вимогами суспільства. 

Історичний аналіз становлення понять «компетентність» та «компетенція» 

дозволяє розкрити методологічну сутність компетентністного підходу.  

Педагогічна наука почала займатися питаннями компетентності пізніше 



  

інших наук, базуючись на результатах досліджень  

 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

 

Тема 1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі 

 

Метод наукової педагогіки, що використовується в будинках дитини: роль 

наукової педагогіки в розвитку особистості, історія методів, досвід роботи в 

«Будинках дитини», погляди науковців на реалізацію педагогічних ідей 

М.Монтессорі в «Будинках дитини» (друга половина 19 – перша половина 20 

століття). 

 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Сутність інноваційної педагогічної діяльності 

 

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об´єктивною 

закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних 

технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної 

освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично 

зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; 

необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну 

професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, 

готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних 

умовах. У зв´язку з цим винятково важливого значення набуває інноваційна 

діяльність педагога. 

 



  

Тема 2. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 

педагога 

Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, 

самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це — 

психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система 

інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її 

ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як 

професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують 

проблеми, пов´язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з 

державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних 

концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, нової 

якості педагогічного новаторства. На заваді цим нововведенням стають 

невідповідність нових типів навчально-виховних закладів вимогам батьків, які 

здебільшого орієнтуються на традиційні стандарти навчання і виховання. 

 

 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу 

 

Методологічні підходи до організації навчання в системі  вищого 

навчального закладу.  Принцип навчання у процесі професійної підготовки 

фахівця. Дидактична підготовка майбутнього педагога як фактор 

професійного і особистісного становлення. Дидактичні підходи до 

традиційного, індивідуального та особистісного орієнтованого навчання у 

вищій школі. 



  

Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальний предмет. 

Основні завдання та значення предмету. Основні функції професійної діяльності 

викладача із дошкільної педагогіки у системі вищого навчального закладу. 

Особливості кредитно-трансферної системи у процесі підготовки майбутніх 

педагогів із дошкільної освіти. Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього 

педагога з дошкільної освіти. 

 

Тема 2. Сутність та особливості підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної освіти  

 

Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі. Загальна 

характеристика змісту підготовки фахівця за спеціальністю «Дошкільна освіта». 

Компоненти системи підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. 

Ефективні умови формування у майбутніх педагогів професійної компетентності 

Навчальний план підготовки фахівця з дошкільної освіти в системі вищого 

навчального закладу І-ІІ, ІІ – ІV рівнів акредитації. 

Аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр» із підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Вимоги до 

навчальних програм педагогічних дисциплін, що розробляються за кредитно-

трансферним підходом. 

Загальна характеристика методів навчання. Словесні, наочні та практичні 

методи. Методи викладання та методи учіння. Методи проблемного навчання. 

Засоби навчання. Прийоми створення проблемних ситуацій. Методи особистісно 

зорієнтованого навчання. Урахування специфіки підготовки фахівця при доборі і 

визначенні форм навчання. 

 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 



  

Тема 1. Сутність і значення науково-дослідницької роботи 

студентів у процесі вивчення дошкільної педагогіки та викладача ВНЗ  

 

Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами 

студентів (курсова робота, ІНДЗ, проекти та ін.). Підготовка до захисту і 

захисти дослідницьких робіт. Керівництво студентськими науковими 

роботами з дошкільної педагогіки, науковими гуртками, студіями тощо. 

Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти. Робота з 

науковою літературою. Вимоги до написання наукової статті. 

 

 

3. Рекомендована література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

1. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с. 

2. Концепція національного виховання // Освіта. – 2015. – 7 серп. (№ 41). 

– С. 2–7. 

3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття)». – 

К.: Райдуга, 1994. – 15 с. 

4. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1995. – 15 серп. – 4 с. 

5. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне 

виховання, 2001. – 56 с. 

6. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 2002. – 

№ 8. – С. 7–10. 

7. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. : 

Наукова думка, 1998. – 45 с. 

8. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: Освіта, 

1994. – 4 с. 

9. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 



  

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- вої, 

В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

7. Фіцула М. М. Педагогіка. - К., 2001. 

8. Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності. - К., 1990. 

9. Ягупов В. В. Педагогіка. - К., 2002. 

10. Додаткова література 

11. Бех I. Д., Кононко О.Л. Наукові засади проведення експерименту // 

Рідна школа. - 2001. - №10. - С.36-40. 

12. Борисова 3. А починалося так... Сторінки історії // Дошкільне ви-

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

13. Гураш Л., Якубенко В. Передовий досвід дошкільної освіти: Вив-

чення, узагальнення та поширення // Дошкільне виховання. - 2001. - № 6. - С. 26-

28; № 7. - С. 6-8. 

14. Дичківська І. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // Дошкільне 

виховання. - 2002. - № 8. - С. 6-8. 

15. Кулачківська С. Новий погляд на стару проблему. Гуманістичний 

підхід до розвитку дітей // Дошкільне виховання. - 2002. - № 7. - С. 15-17. 

16. Лаврентьева Г. Т.І., Титаренко Т. М. Практична психологія для 

вихователя. - К., 1993. 

17. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. 

Момот. - К„ 1990. 



  

18. Пироженко Т. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові 

підходи // Дошкільне виховання. - 2001. - № 12. - С. 10-12. 

19. Русова С. Ф. Дошкільне виховання. - Катеринослав, 1918. 

20. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996. 

21. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям І І Вибрані твори: В 5-ти т. - 

Т. 3. - К„ 1979. 

22. Сявавко С. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. - 

К„ 1974. 

23. Ушинський К.Д. Про народність у громадянському вихованні // 

Вибрані твори: В 2-х т. - Т. 1. - К., 1983. 

 

13. Інформаційні ресурси. 

1. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//doshkillya.ostriv.in.ua   – Назва з 

екрану. 

2. Дитина в дошкільні роки: програма розвитку, навчання та виховання 

дітей / МОН України, Управ. освіти Запорізької обл. держ. адміністрації, 

Запорізький обл.. ін-т післядипл. пед. освіти, каф. дошк. освіти. – 2-е вид. – 

Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 с.  

3. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від 

двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., доопр. – 

К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с. 

4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова 

редакція). У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М, Артемова Л.В. та ін. / наук. кер. 

О.Л. Кононко. – К. : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.) 

5. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / О. 

І. Білан та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та 

письмове опитування, виконання практичних завдань 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–7  

Галузь знань 

01 Освіта 
Нормативна 

 

 
Напрям підготовки 

012 «Дошкільна освіта» 

Спеціальність: 

012  Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 30 год. 

(реферативне 

дослідження) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 год. 

1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2год. 

самостійної роботи 

студента – 140 год. 

Ступінь магістра 

 

22  год. 

Практичні 

48 год. 

Індивідуальні 

 

Самостійна робота 

 140 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 



  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 210 год.: 70 год. – 

аудиторні заняття, 140 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

 

 

 

 



  

2. 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 вміння аналізувати специфіку сучасного дитинства  

в сукупності проявів суб’єктності та самобутності кожної окремої дитини; 

формувати вміння удосконалювати форми і методи навчально-виховного 

процесу дошкільних навчальних закладів відповідно до сучасних вимог 

дошкільної освіти України. 

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-3 здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 



  

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному навчальному 

закладі; 

ФК-3 здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному навчальному 

закладі; 

ФК-4 здатність доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, 

позиції іншим, залучати їх до подібних дій; 

ФК-5 здатність до продуктивного дискурсивного і  креативного мислення. 

ФК-8 здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в українській 

освітянській практиці; 

ФК-9 здатність здійснювати педагогічне проектування освітнього 

середовища, освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів; 

ФК-10 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-17 здатність аналізувати педагогічні технології минулого та творчо 

трансформувати їх конструктивний потенціал у сучасний освітньо-виховний 

процес дошкільного навчального закладу; 

ФК-18 здатність модифікувати, адаптувати  та створювати нові методи і 

методики навчально-дослідницької діяльності в галузі дошкільної освіти з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

ФК-28 здатність володіти методами діагностування та психолого-педагогічним 

супроводом індивідуально-диференційованого підходу до підготовки дітей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 



  

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми сучасної 

дошкільної освіти», його джерела, місце та роль у професійній діяльності 

працівника дошкільної освіти. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки. 

Розвиток ідей дошкільного виховання. Організація дошкільних закладів в Україні 

наприкінці XIX – на початку XX століть. Перша концепція національного 

дитячого садка в Україні С. Ф. Русової. Основні тенденції розвитку дошкільної 

освіти у XXI столітті, державні документи про дошкільну освіту 

Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Розвиток теорії 

дошкільного виховання НДІ проблем виховання Академії педагогічних наук, НДІ 

педагогіки України, педагогічними кафедрами вищих закладів освіти. Проблеми 

дошкільної педагогіки в працях Г. С. Костюка, Д.Ф.Ніколенка, А. М. Богуш, В. К. 

Котирло, Л. В. Артемової, Т. М. Поніманської, З. Н. Борисової та ін. 

 

Тема 2. Педагогічні інновації в сучасній дошкільній освіті. Тенденції 

розвитку системи дошкільного виховання. 

 

Наукові підходи до проблем педагогічних інновацій. Основні джерела та 

закони перебігу інноваційних процесів. Інноваційні навчальні заклади та 

специфіка роботи в них. Педагогічні умови реалізації педагогічних інновацій. 

Формування готовності педагога до пошукової діяльності. 

 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Концепція духовного збагачення дитини засобами слова: у 

творчій спадщині В.О. Сухомлинського  

 



  

В.О. Сухомлинський розглядав проблему виховання дитини засобами слова 

крізь призму педагогічного, психологічного, соціального та філософського 

аспектів. 

Педагогічний аспект розкриває важливість слова, мови для загальної освіти, 

виховання та розвитку дитини. 

Психологічний аспект вказує на те, що слово виступає засобом психічного 

розвитку і виявлення внутрішнього світу особистості  

 

Тема 2. Концептуальні вимоги до культури сучасного керівника 

дошкільного навчального закладу 

 

У період глибоких соціально-економічних змін в Україні, коли відбуває 

переоцінка всієї системи суспільних відносин, істотних змін зазнає і система 

дошкільної освіти. Серед цих змін відмічаються як позитивні тенденції, так і 

складні проблеми,  котрі вимагають негайного їх розв’язання.  

 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

 

Тема 1. Професійна компетентність: сутність, структура, ґенеза 

дослідження 

 

Актуальність проблематики компетентнісно орієнтованої освіти 

детермінована часом і вимогами суспільства. 

Історичний аналіз становлення понять «компетентність» та «компетенція» 

дозволяє розкрити методологічну сутність компетентністного підходу.  

Педагогічна наука почала займатися питаннями компетентності пізніше 

інших наук, базуючись на результатах досліджень  

 



  

 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

 

Тема 1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі 

 

Метод наукової педагогіки, що використовується в будинках дитини: роль 

наукової педагогіки в розвитку особистості, історія методів, досвід роботи в 

«Будинках дитини», погляди науковців на реалізацію педагогічних ідей 

М.Монтессорі в «Будинках дитини» (друга половина 19 – перша половина 20 

століття). 

 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Сутність інноваційної педагогічної діяльності 

 

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об´єктивною 

закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних 

технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної 

освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично 

зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; 

необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну 

професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, 

готовності до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних 

умовах. У зв´язку з цим винятково важливого значення набуває інноваційна 

діяльність педагога. 



  

Тема 2. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 

педагога 

 

Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, 

самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це — 

психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система 

інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її 

ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як 

професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують 

проблеми, пов´язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з 

державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних 

концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, нової 

якості педагогічного новаторства. На заваді цим нововведенням стають 

невідповідність нових типів навчально-виховних закладів вимогам батьків, які 

здебільшого орієнтуються на традиційні стандарти навчання і виховання. 

 

 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального закладу  

 

Методологічні підходи до організації навчання в системі  вищого 

навчального закладу.  Принцип навчання у процесі професійної підготовки 

фахівця. Дидактична підготовка майбутнього педагога як фактор професійного і 

особистісного становлення. Дидактичні підходи до традиційного, індивідуального 

та особистісного орієнтованого навчання у вищій школі. 



  

Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальний предмет. 

Основні завдання та значення предмету. Основні функції професійної 

діяльності викладача із дошкільної педагогіки у системі вищого 

навчального закладу. Особливості кредитно-трансферної системи у процесі 

підготовки майбутніх педагогів із дошкільної освіти. Компетентнісний 

підхід у підготовці майбутнього педагога з дошкільної освіти. 

 

Тема 2. Сутність та особливості підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної освіти  

 

Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі. 

Загальна характеристика змісту підготовки фахівця за спеціальністю 

«Дошкільна освіта». Компоненти системи підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної освіти. Ефективні умови формування у майбутніх педагогів 

професійної компетентності Навчальний план підготовки фахівця з 

дошкільної освіти в системі вищого навчального закладу І-ІІ, ІІ – ІV рівнів 

акредитації. 

Аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр» із підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Вимоги до 

навчальних програм педагогічних дисциплін, що розробляються за 

кредитно-трансферним підходом. 

Загальна характеристика методів навчання. Словесні, наочні та 

практичні методи. Методи викладання та методи учіння. Методи 

проблемного навчання. Засоби навчання. Прийоми створення проблемних 

ситуацій. Методи особистісно зорієнтованого навчання. Урахування 

специфіки підготовки фахівця при доборі і визначенні форм навчання. 

 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 



  

Тема 1. Сутність і значення науково-дослідницької роботи студентів у 

процесі вивчення дошкільної педагогіки та викладача ВНЗ  

 

Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами студентів 

(курсова робота, ІНДЗ, проекти та ін.). Підготовка до захисту і захисти 

дослідницьких робіт. Керівництво студентськими науковими роботами з 

дошкільної педагогіки, науковими гуртками, студіями тощо. Науково-

дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти. Робота з науковою 

літературою. Вимоги до написання наукової статті. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

Тема 1. Предмет і 

завдання курсу «Актуальні 

проблеми сучасної 

дошкільної освіти» 

6 2 2   2 

Тема 2. Педагогічні 

інновації в сучасній 

дошкільній освіті. 

Тенденції розвитку 

системи дошкільного 

6 2 2   2 



  

виховання. 

Тема 3. Програмно-

методичне забезпечення 

освітньо-виховного 

процесу в дошкільних 

закладах 

5  4   1 

Тема 4. Гуманізація та 

індивідуалізація 

дошкільної освіти 

5  2   3 

Тема 5. Інваріанти 

особистісно орієнтованого 

підходу до виховання 

дитини. 

5  2   3 

Усього годин 27 4 12   11 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Тема 1. Концепція 

духовного збагачення 

дитини засобами слова: у 

творчій спадщині В.О. 

Сухомлинського  

6 2 2   2 

Тема 2. Концептуальні 

вимоги до культури 

сучасного керівника 

дошкільного навчального 

закладу 

6 2    4 



  

Тема 3. Організаційно-

педагогічне забезпечення 

функціонування сучасних 

ДНЗ як педагогічна 

проблема 

8  2   6 

Усього годин 20 4 4   12 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

Тема 1. Професійна 

компетентність: сутність, 

структура, ґенеза 

дослідження 

9 2 2   5 

Тема 2. Особливості 

професійного становлення 

майбутніх вихователів у 

процесі фахової підготовки 

8  4   4 

Усього годин 17 2 6   9 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

Тема 1. «Будинок вільної 

дитини» М. Монтессорі 

6 2    4 

Тема 2. «Школа для життя 

через життя» О. Декролі 

6  2   4 

Тема 3. Педагогічні і 

погляди П. Петерсена та 

його «Йєна- план» та 

прогресивна педагогіка С. 

Френе. 

6  2   4 



  

Тема 4. Педагогіка та 

ТРВЗ 

6  2   4 

Усього годин 24 2 6   16 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Сутність 

інноваційної педагогічної 

діяльності 

8  2   6 

Тема 2. Готовність до 

інноваційної діяльності як 

важлива професійна якість 

педагога 

8  2   6 

Тема 3. Розвиток 

інноваційної поведінки 

педагога 

7  2   5 

Тема 4. Структура 

готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності 

7  4   3 

Усього годин 30  10   20 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Концептуальні 

підходи до організації 

навчання майбутніх 

педагогів дошкільної 

освіти у системі вищого 

навчального закладу 

8 2 2   4 

Тема 2. Сутність та 

особливості підготовки 

10 2    8 



  

майбутніх педагогів 

дошкільної освіти  

Тема 3. Особливості 

підготовки та специфіка 

проведення лекцій, 

семінарських та 

практичних занять із 

дошкільної педагогіки 

12 2 2   8 

Тема 4.  Активізація 

пізнавальної діяльності 

студентів на різних етапах 

оволодіння знаннями з 

дошкільної педагогіки 

12 2 2   8 

Усього годин 42 8 6   28 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Сутність і 

значення науково-

дослідницької роботи 

студентів у процесі 

вивчення дошкільної 

педагогіки та викладача 

ВНЗ  

10 2 2   6 

Тема 2. Особливості 

організації позанавчальної 

діяльності 

 

викладачем із дошкільної 

педагогіки 

10  2   8 



  

Індивідуальне  науково-

дослідне завдання 

30     30 

Усього годин 50 2 4   44 

Усього годин 
210 22 48   140 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

1.   Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми сучасної 

дошкільної освіти» 

2 

2.  Педагогічні інновації в сучасній дошкільній освіті. 

Тенденції розвитку системи дошкільного виховання. 

2 

3.  Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного 

процесу в дошкільних закладах 

4 

4.  Гуманізація та індивідуалізація дошкільної освіти 2 

5.   Інваріанти особистісно орієнтованого підходу до 

виховання дитини. 

2 

 КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ 

 

6.  Концепція духовного збагачення дитини засобами слова: у 

творчій спадщині В.О. Сухомлинського  

2 

7.  Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування 

сучасних ДНЗ як педагогічна проблема 

2 



  

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ 

8.  Професійна компетентність: сутність, структура, ґенеза 

дослідження 

2 

9.  Особливості професійного становлення майбутніх 

вихователів у процесі фахової підготовки 

4 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ ПЕРІОДУ 

XIX - XX СТОЛІТТЯ 

10.  «Школа для життя через життя» О. Декролі 2 

11.  Педагогічні і погляди П. Петерсена та його «Йєна- план» 

та прогресивна педагогіка С. Френе. 

2 

12.  Педагогіка та ТРВЗ 2 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

13.  Сутність інноваційної педагогічної діяльності 2 

14.  Готовність до інноваційної діяльності як важлива 

професійна якість педагога 

2 

15.  Розвиток інноваційної поведінки педагога 2 

16.  Структура готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності 

4 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

17.   Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального 

закладу 

2 

18.  Особливості підготовки та специфіка проведення лекцій, 

семінарських та практичних занять із дошкільної 

педагогіки 

2 



  

19.  Активізація пізнавальної діяльності студентів на різних 

етапах оволодіння знаннями з дошкільної педагогіки 

2 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

20.  Сутність і значення науково-дослідницької роботи 

студентів у процесі вивчення дошкільної педагогіки та 

викладача ВНЗ  

2 

21.  Особливості організації позанавчальної діяльності 

 

викладачем із дошкільної педагогіки 

2 

Разом 48 

                                                                                                   

 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

1.   Предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми сучасної 

дошкільної освіти» 

2 

2.  Педагогічні інновації в сучасній дошкільній освіті. 

Тенденції розвитку системи дошкільного виховання. 

2 

3.  Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного 

процесу в дошкільних закладах 

1 

4.  Гуманізація та індивідуалізація дошкільної освіти 3 

5.   Інваріанти особистісно-орієнтованого підходу до 

виховання дитини. 

3 



  

 КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ 

 

6.  Концепція духовного збагачення дитини засобами слова: у 

творчій спадщині В.О. Сухомлинського  

2 

7.  Концептуальні вимоги до культури сучасного керівника 

дошкільного навчального закладу 

4 

8.  Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування 

сучасних ДНЗ як педагогічна проблема 

6 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

9.  Професійна компетентність: сутність, структура, ґенеза 

дослідження 

5 

10.  Особливості професійного становлення майбутніх 

вихователів у процесі фахової підготовки 

4 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

11.  «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі 4 

12.  «Школа для життя через життя» О. Декролі 4 

13.  Педагогічні і погляди П. Петерсена та його «Йєна- план» 

та прогресивна педагогіка С. Френе. 

4 

14.  Педагогіка та ТРВЗ 4 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

15.  Сутність інноваційної педагогічної діяльності 6 

16.  Готовність до інноваційної діяльності як важлива 

професійна якість педагога 

6 



  

17.  Розвиток інноваційної поведінки педагога 5 

18.  Структура готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності 

3 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

19.  Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх 

педагогів дошкільної освіти у системі вищого навчального 

закладу 

4 

20.   Сутність та особливості підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної освіти  

8 

21.   Особливості підготовки та специфіка проведення лекцій, 

семінарських та практичних занять із дошкільної 

педагогіки 

8 

22.   Активізація пізнавальної діяльності студентів на різних 

етапах оволодіння знаннями з дошкільної педагогіки 

8 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

23.  Сутність і значення науково-дослідницької роботи 

студентів у процесі вивчення дошкільної педагогіки та 

викладача ВНЗ  

6 

24.  Особливості організації позанавчальної діяльності 

 

викладачем із дошкільної педагогіки 

8 

25.  Індивідуальне  науково-дослідне завдання 30 

Разом 140 

 

7. Індивідуальне науково - дослідне завдання 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 



  

Завершується виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального 

проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид 

науково-дослідної роботи магістранта, яка містить результати дослідницького 

пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ:  завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ: 

1. Розробити дидактичний комплект із навчальної дисципліни «Педагогіка 

дошкільна»: 

Тематика кредитів: «Основи дошкільної педагогіки», «Особливості 

виховання та розвитку дітей дошкільного віку», «Підготовка дитини до школи», 

«Принципи управління дошкільним навчальним закладом» – на вибір студентів. 

Орієнтовна структура: 

- картка кредиту із зазначенням балів; 

- конспекти лекцій: 

- конспекти семінарів, практичних; 

- завдання самостійної роботи до кредиту; 

- тести до КР; 

- наочний матеріал. 

2. Розробити критерії незалежної експертизи дидактичного комплекту. 

Форма презентації на вибір студентів (комп’ютерна презентація, 

метод незалежного оцінювання). 

 



  

Критерії оцінювання ІНДЗ 

 

 №п/п Критерії оцінювання роботи   

Максимальна 

кількість  

       

балів за кожним 

критерієм  

         

 1. 

Актуальніст

ь, 

доцільність і 

методична грамотність 15 балів  

  розробленого матеріалу     

 2. 

Наявність і якість наочних 

матеріалів   5 балів  

       

 3. 

Доцільність і раціональність розроблених 

критеріїв 5 балів  

  оцінювання      

 4. Презентація виконаної роботи   5 балів  

        

    Разом 30 балів  

        

    Шкала оцінювання ІНДЗ   

 

Рівень 

виконання  Кількість балів  

Оцінка за традиційною 

системою  

        

 Високий  29-30   Відмінно  

        

 Достатній  24-25   Добре  

        

 Середній  19-20   Задовільно  



  

        

 Низький  14   Незадовільно  

         

 

8. Методи навчання 

1 І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), пояснення, розповідь, бесіда, 

дискусія. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація за

 допомогою мультимедійної дошки. 

• Практичні: вправи, моделювання ситуацій, вирішення

 проблемних завдань. 

2) За логікою передачі і

 сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

пізнавальні ігри; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

9. Методи контролю 

1. Колоквіуми. 



  

2. Семінарсько-практичні заняття. 

3. Індивідуальні завдання. 

4. Самостійна робота. 

5. Написання рефератів. 

6. Круглий стіл. 

7. Ділова гра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Кількість 

балів за теми 

Самостійна 

робота 

КР Індивідуально-

дослідне 

завдання 

Підсумко

вий 

контроль 

Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Кредит 1       

Т1 Т2 Т3 Т4  

40 

 

 

 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

420 (60%) 

 

 

5 5 10 10 

Т5    

10    

Всього самостійна робота 40 

балів 

Кредит2 

Т1 Т2 Т3  

20 20 20  

Всього самостійна робота 40 

балів 

Кредит 3 

Т1 Т2    

40 20 20   



  

Всього самостійна робота 40 

балів 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Кредит 4 

Т1 Т2 Т3 Т4  

60 15 15 15 15 

Всього самостійна робота 40 

балів 

Кредит 5 

Т1 Т2 Т3 Т4 40 

10 10 10 10 

Всього самостійна робота 40 

балів (з низ 10 балів інд-наук. 

завдання) 

 

Кредит 6 

Т1 Т2 Т3 Т4 60 

 

 

 

 

40 

15 15 15 15 

Всього самостійна робота 40 

балів 

Кредит 7 

Т1 Т2   



  

20 20    

 

 

 

Всього самостійна робота 40 

балів 

    

Усього 340 280 80   700 

 

 

 

 

 



  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

12. Рекомендована література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

10. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с. 

11. Концепція національного виховання // Освіта. – 2015. – 7 серп. (№ 

41). – С. 2–7. 

12. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ 

століття)». – К.: Райдуга, 1994. – 15 с. 

13. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1995. – 15 серп. – 4 с. 

14. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне 

виховання, 2001. – 56 с. 

15. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 

2002. – № 8. – С. 7–10. 



  

16. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. 

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

17. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: 

Освіта, 1994. – 4 с. 

18. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 

 

24. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

25. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

26. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

27. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

28. Основи національного виховання. - К.,1994. 

29. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

30. Фіцула М. М. Педагогіка. - К., 2001. 

31. Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності. - К., 1990. 

32. Ягупов В. В. Педагогіка. - К., 2002. 

33. Додаткова література 

34. Бех I. Д., Кононко О.Л. Наукові засади проведення експерименту // 

Рідна школа. - 2001. - №10. - С.36-40. 

35. Борисова 3. А починалося так... Сторінки історії // Дошкільне ви-

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

36. Гураш Л., Якубенко В. Передовий досвід дошкільної освіти: Вив-

чення, узагальнення та поширення // Дошкільне виховання. - 2001. - № 6. - С. 

26-28; № 7. - С. 6-8. 

37. Дичківська І. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // Дош-

кільне виховання. - 2002. - № 8. - С. 6-8. 



  

38. Кулачківська С. Новий погляд на стару проблему. Гуманістичний 

підхід до розвитку дітей // Дошкільне виховання. - 2002. - № 7. - С. 15-17. 

39. Лаврентьева Г. Т.І., Титаренко Т. М. Практична психологія для 

вихователя. - К., 1993. 

40. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. 

Момот. - К„ 1990. 

41. Пироженко Т. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові 

підходи // Дошкільне виховання. - 2001. - № 12. - С. 10-12. 

42. Русова С. Ф. Дошкільне виховання. - Катеринослав, 1918. 

43. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996. 

44. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям І І Вибрані твори: В 5-ти 

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

45. Сявавко С. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. 

- К„ 1974. 

46. Ушинський К.Д. Про народність у громадянському вихованні // 

Вибрані твори: В 2-х т. - Т. 1. - К., 1983. 

 

13. Інформаційні ресурси. 

6. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного 

віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//doshkillya.ostriv.in.ua   – 

Назва з екрану. 

7. Дитина в дошкільні роки: програма розвитку, навчання та 

виховання дітей / МОН України, Управ. освіти Запорізької обл. держ. 

адміністрації, Запорізький обл.. ін-т післядипл. пед. освіти, каф. дошк. освіти. 

– 2-е вид. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 с.  

8. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей 

від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., 

доопр. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с. 

9. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова 

редакція). У 2 ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М, Артемова Л.В. та ін. / наук. 

кер. О.Л. Кононко. – К. : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.) 



  

10. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / 

О. І. Білан та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.  
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2017-2018 навчальний рік 

Критерії оцінювання 

 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисципліни  

здійснюється на основі результатів проведення поточного підсумкового 

контролю знань (іспиту). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури  

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів (комп’ютерів, фотоплівок, слайдів, приладів, схем 

тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань 

       - якість опрацювання завдань. 

 

 



  

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

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 колективних 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: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє 

арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х 



  

бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного кредита. За 

пропуски навчальних занять нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен 

пропуск), які віднімаються від рейтингового балу при виведенні підсумкової 

оцінки. 

- поточне оцінювання – 3 бали: 

0 балів – незадовільно; 

1 бал – задовільно; 

2 бали – добре; 

3 бали – відмінно.  

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути 

проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він 

отримував за результатами поточного контролю, складанням семестрового 

заліку або екзамену. 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

6. Творча робота (5 балів за одну роботу); 

7. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 



  

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з 

доповіддю, друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за 

одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24 

бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на 

перевірку (3 бали); 

10.  Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Розробка конспектів та фрагментів занять (5 балів за 

розробку); 

13. Розробка дидактичних ігор з теми уроку (5 балів); 

14.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб 

наочності); 

15.  Підбір цікавих завдань до теми  практичного (5 балів 

завдань); 

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду вихователів та 

конспектування статей (5 балів за 1 статтю). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 



  

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 

вивченню курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь у 

науковій роботі, олімпіадах, конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду, 

вивчення додаткової методичної літератури; 

- робота з науковою методичною літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  
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КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

 

План 

1. Предмет, завдання курсу  «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки» 

2. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки 

3. Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки 

Мета: сформувати знання студентів про предмет, завдання курсу  

«Актуальні проблеми дошкільної педагогіки», особливості розвитку теорії і 

практики дошкільної педагогіки. 

Ключові поняття: дошкільна педагогіка, галузь, тенденції, концепція, 

виховання. 

Література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

1. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с. 

2. Концепція національного виховання // Освіта. – 2015. – 7 серп. (№ 

41). – С. 2–7. 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне 

виховання, 2001. – 56 с. 

4. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 

2002. – № 8. – С. 7–10. 

5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. 

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 



  

6. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: 

Освіта, 1994. – 4 с. 

7. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник 

України. – 2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. 

Борисо- вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-

педагогічного дослідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. 

Д. Ярмаченка. - К., 1991. 

 

Джерела, місце та роль у професійній діяльності працівника дошкільної 

освіти. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки. Розвиток ідей 

дошкільного виховання. Організація дошкільних закладів в Україні наприкінці 

XIX – на початку XX століть. Перша концепція національного дитячого садка 

в Україні С. Ф. Русової. Основні тенденції розвитку дошкільної освіти у XXI 

столітті, державні документи про дошкільну освіту 

Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Розвиток теорії 

дошкільного виховання НДІ проблем виховання Академії педагогічних наук, 

НДІ педагогіки України, педагогічними кафедрами вищих закладів освіти. 

Проблеми дошкільної педагогіки в працях Г. С. Костюка, Д.Ф.Ніколенка, А. 

М. Богуш, В. К. Котирло, Л. В. Артемової, Т. М. Поніманської, З. Н. Борисової 

та ін. 

 

 

 



  

 

 

 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ».  

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ТЕМА 2. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ 

ОСВІТІ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ 

 

План 

1. Наукові підходи до проблем педагогічних інновацій 

2. Педагогічні умови реалізації педагогічних інновацій 

 

Мета: сформувати знання студентів про сучасні наукові підходи до 

проблем педагогічних інновацій, вчити студентів давати характеристику 

основним джерелам та законам перебігу інноваційних процесів; розширити 

знання студентів про педагогічні умови реалізації педагогічних інновацій 

Ключові поняття: педагогічні інновації, дошкільне виховання, освіта 

Література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

1. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с. 

2. Концепція національного виховання // Освіта. –2015. – 7 серп. (№ 

41). – С. 2–7. 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне 

виховання, 2001. – 56 с. 

4. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 

2002. – № 8. – С. 7–10. 

5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. 

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

6. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: 



  

Освіта, 1994. – 4 с. 

7. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник 

України. – 2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 

 

7. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

8. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. 

Борисо- вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

9. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

10. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-

педагогічного дослідження. - К., 1990. 

11. Основи національного виховання. - К.,1994. 

12. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. 

Д. Ярмаченка. - К., 1991. 

 

Наукові підходи до проблем педагогічних інновацій. Основні джерела та 

закони перебігу інноваційних процесів. Інноваційні навчальні заклади та 

специфіка роботи в них. Педагогічні умови реалізації педагогічних інновацій. 

Формування готовності педагога до пошукової діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ДУХОВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ДИТИНИ 

ЗАСОБАМИ СЛОВА: У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О. 

СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

План 

1. Аспекти проблеми виховання дитини 

2. Основні джерела навчання дітей дошкільного віку за В.О. 

Сухомлинським 

 

Мета: сформувати знання студентів про різноманітність аспектів 

проблеми виховання дитини; розширити знання студентів про основні 

джерела навчання дітей дошкільного віку за В.О. Сухомлинським. 

Ключові поняття: аспекти: психологічний, педагогічний, соціальний, 

філософський, природа, гуманізм 

Література 

1. Сухомлинський В.О. Виховання обов’язку / В.О. Сухомлинський // 

Вибрані твори: У 5-ти т. [Т.5.]. - К.: Рад. школа, 1977.-С. 472-489. 

2. Сухомлинський В.О. Думки над хорошою книжкою / В.О. 

Сухомлинський // ЦДАВО України, ф. 5097. оп. 1, спр. 638.- 3 арк. 

3. Сухомлинський В.О. З неопублікованих листів / В.О. 

Сухомлинський. — К.: Рідна школа, 1993. — №8. - С.36 

4. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. 

Сухомлинський // Вибрані твори: У 5-ти т.- К.: Рад. школа, 1977.- [Т. 1.]-С. 

403-613. 

5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. 

Сухомлинський // Вибрані твори: У 5-ти т. -[Т. 3.]-К.: Рад. школа, 1977.-С. 

283-582. 



  

6. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / В.О. 

Сухомлинський // Вибрані твори: У 5-ти т. — Т. 4. - К.: Рад. школа, 1977. 

-С. 7-393. 

7. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно 

розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: У 5-ти т. 

- [Т. 1.] - К.: Рад. школа, 1976. - С. 55-202. 

8. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. 

Сухомлинський // Вибрані твори: У 5 ти т. - [Т. 3.] - К.: Рад. школа, 

1977.-С. 9-278. 

9. Сухомлинський В.О. Слово і мислення / В.О. 

Сухомлинський. - Кіровоградська правда. - 1965. - 21 вересня. 

10. Сухомлинський В.О. Слово рідної мови / В.О. 

Сухомлинський // Укр. мова і літ. в школі. - 1989. - №1. - С. 3-8. 

11. Сухомлинський В.О. Учитель і діти / В.О. Сухомлинський // 

Рад. Україна. - 1964. - 26 листопада. 

 

 

 

В.О. Сухомлинський розглядав проблему виховання дитини засобами 

слова крізь призму педагогічного, психологічного, соціального та 

філософського аспектів. 

Педагогічний аспект розкриває важливість слова, мови для загальної 

освіти, виховання та розвитку дитини. 

Психологічний аспект вказує на те, що слово виступає засобом 

психічного розвитку і виявлення внутрішнього світу особистості  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

КРЕДИТ 2. НАУКОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ 

СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

План 

1. Закономірності становлення і функціонування керівника дошкільного 

закладу. 

2. Принципи управління навчальним закладом 

3. Ознаки нової культури сучасного керівника дошкільного навчального 

закладу. 

 

Мета: сформувати знання студентів про закономірності становлення і 

функціонування керівника дошкільного закладу, основні принципи управління 

навчальним закладом. 

 

Ключові поняття: керівник, заклад освіти, управління, культура 

керівника 

Література 

1. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном учреждении / 

К.Ю. Белая // Дошкольное воспитание. - 1991. -№3. - С. 43. 

2. Васильченко Л.В. Як оцінювати культуру управління? / Л.В. 

Васильченко // Директор школи. - 2001. - №3. - С. 50- 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». - К.: Редакція журналу 

«Дошкільне виховання», 2001. - 55 с. 

4. Зерна педагогічної інновації [Хрестоматія] / У к л. Л. В. Буркова, 

Н.Ф. Федорова. - К.: Київська правда, 2001. - 120 с. 



  

5. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей 

/ Д. Карнеги. - Рязань, 1991. - 240 с. 

6. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное 

управление / Ю.А. Конаржевский. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000. - 300 

с. 

7. Крутій К. Л. Тематично-інтегрований підхід до планування 

освітньої роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого 

дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки» / К. Л. 

Крутій, Н.В. Маковецька. - Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС. Лтд », 2000. -60 с. 

8. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти: 

організація контролю та керівництва / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - 

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС. Лтд», 1999. - 99 с. 

9. Кутузова И. Школа резерву / И. Кутузова // Дошкільне 

виховання. - 2004. - №10. - С. 11-13. 

10. Матвієнко П.І. Мотиваційно-ціннісні характеристики 

загальної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: 

соціально-педагогічний аспект / П.І. Матвієнко // Управління школою. - 

2004. - №31. - С. 5-7. 

11. Поздняк Л. Заведующий в системе управлення дошкольным 

учреждением / Л. Позняк // Дошкольное воспитание. - 1993. - №1. - С. 

55-58. 

12. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием: 

[учебн. пособие для студентов пед. узов] / Л.В. Поздняк, Н.Н. Ля- шенко. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 432 с. 

13. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / 

Сухомлинський В.О. - [Вибрані твори: В 5-тит]. - К.: Радянська школа, 

1977. - Т. 4. 

14. Управління навчальним закладом: [навчально-методичний 

посібник] / О.I. Мармаза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш таін. - X.: 

Веста, Видавництво «Ранок», 2003. - 312 с. 

 



  

 

У період соціо-кульрних і економічних змін в Україні, коли відбуває 

переоцінка всієї системи суспільних відносин, істотних змін зазнає і система 

дошкільної освіти. Серед цих змін відмічаються як позитивні тенденції, так і 

складні проблеми,  котрі вимагають негайного їх розв’язання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

КРЕДИТ 3. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

ТЕМА 1. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТНІСТЬ, 

СТРУКТУРА, ҐЕНЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

План 

1. Характеристика поняття «компетентність» 

2. Особливості професійного становлення майбутніх вихователів у 

процесі фахової підготовки 

 

 

Мета: сформувати знання студентів про поняття «компетентність», 

«професійна компетентність», визначити особливості професійного 

становлення майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки 

 

Ключові поняття: компетентність, професійна компетентність, 

професійне становлення 

Література 

1. Абдулгалимов Г. Л. Модель готовности современного 

учителя к профессиональной деятельности / Г.Л. Абдулгалимов // 

Стандарты и мониторинг в образовании. - 2009. - №5. - С. 5- 10. 

2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в 

системе высшего педагогического образования / О.А. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1990. - 141 с. 

3. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования 

межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в 

неязыковом вузе: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора 

педагогических наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и 

воспитания» / Н.И. Алмазова. - Санкт- Петербург, 2003. - 47 с 



  

4. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе и его 

закономерности, основы и методы: [учебно-метод. пособие] / С.И. 

Архангельський. - М.: Высш. шк., 1968. - 368 с. 

5. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности / В.Г. 

Асеев. - М.: Мысль, 1976. - 168 с. 

6. Ахметжанова Г.В. Формирование готовности к педагогической 

деятельности / Г.В. Ахметжанова // Профессиональное образование. - 2003. - 

№1. - С. 11. 

7. Базаров Т.Ю. Компетенции будущего: Квалификация? 

Компетентность (критерии качества)? [Електронний ресурс] / Т.Ю. Базаров // 

Режим доступу: www.tltsu.ru/publectures/ lecture_06.html. 

8. Балл Г.О. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна 

актуальність і соціально-педагогічні орієнтири / Г.О. Балл // Неперервна 

професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. - К.: ВІПОЛ, 2000. - С. 

134-157. 

9. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної 

підготовки вчителя / І.М. Богданова. - Одеса: Маяк, 1998. -284 с. 

10. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів на основі застосування інноваційних технологій: автореф. дис. на 

здобуття наук, ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика 

професійної освіти» /І.М. Богданова. - К., 1998. - 33 с. 

11. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / 

В.І. Бондар. — К.: Нові інформаційні технології, 1996.-67 с. 

12. Бондар В.І. Модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної 

дисципліни (на матеріалі дидактики) / В.І. Бондар. 

- К.: Нові інформаційні технології, 1999. - 49 с. 

13. Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта 

громадянського виховання особистості / М.Й. Боришевський // Цінності освіти 

і виховання / За ред. О.В. Сухомлинської]. - К., 1997. -С. 17-26. 

14. Варданян Ю.В. Строение и развитие профессиональной 

компетентности специалистов с высшим образованием (на материале 

http://www.tltsu.ru/publectures/


 

15. подготовки педагога и психолога): автореф. дис. на 

соискание научн. степени д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и 

методйка физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной тренировки» /Ю.В. Варданян. -М., 1999. 

-38 с. 

16. Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах 

личности учителя / Ф.Н. Гоноболин // Вопросы психологии. - 1975. -№1. 

-С. 101-110. 

17. Гузій Н. В. Сутність і зміст професіоналізму особистості 

педагога / Н.В. Гузій // Творча особистість учителя: проблеми теорії і 

практики: збірник науковйх праць. - К.: НПУ, 2003. - Вип. 9. - С. 3-12. 

18. Гунда Г.В. Інновації у підготовці фахівця в умовах 

класичного університету: Ужгородський державний ун-т / Г.В. Гунда, 

В.В. Сагарда. - Ужгород: УДУ, 2000. - 184 с. 

19. Дубасенюк О.А. Професійна підготовка вчителя до 

педагогічної діяльності: монографія / О.А. Дубасенюк, Т.В. Се-ме- нюк, 

О.Є. Антонова. - Житомир: Житомир, держ. пед. ун-т, 2003.-192 с. 

20. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании: авторская 

версия / И.А. Зимняя. - М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2004. -220 с. 

 

 

Актуальність проблематики компетентнісно орієнтованої освіти 

детермінована часом і вимогами суспільства. 

Історичний аналіз становлення понять «компетентність» та 

«компетенція» дозволяє розкрити методологічну сутність компетентністного 

підходу.  

Педагогічна наука почала займатися питаннями компетентності пізніше 

інших наук, базуючись на результатах досліджень  

 



 

 

 

 

 

КРЕДИТ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ 

ПЕРІОДУ XIX - XX СТОЛІТТЯ 

ТЕМА 1. «БУДИНОК ВІЛЬНОЇ ДИТИНИ» М. МОНТЕССОРІ 

 

План 

1.Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи 

2. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини» 

3. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини» 

 

Мета: сформувати знання студентів про концептуальні засади 

педагогічної технології та особливості змісту «Будинок вільної дитини». 

Ключові поняття: педагогічна технологія, «Будинок вільної дитини» 

 

Література 

 

1. Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: 

Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н. Борисова, Р.А. Се- мерникова. - К., 

1995. - 235 с. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. 

Дичківська. - 2-ге вид., доповн. - К., 2012. - С.79-101. 

3. Дичкове кая И .Н. Воспитание для жизни: образовательная система М. 

Монтессори / И.Н. Дичковская, Т.И. Пониман- ская. - М., 1996. - 117 с. 

4. Дичківська І.М. М. Монтессорі: теорія і технологія / І.М. Дичківська, 

Т.І. Поніманська. - К., 2006. - 303 с. 

5. Дичківська І.М. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М. 

Монтессорі / І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська. - Рівне, 1999. - 85 с. 

6. Дичківська І.М. Через свободу і самостійність: Розвиток 



 

індивідуальності дитини в теорії і практиці М. Монтессорі / І.М. 

Дичківська // Дошкільне виховання. - 1993. - №5. - С. 6- 7; 17. 

7. Дичківська І.М. Розвивальна роль дидактичного матеріалу в 

педагогічній системі М. Монтессорі / І.М. Дичківська // Дошкільне 

виховання. - 1998. - №4. — С. 20-21. 

 

 

Метод наукової педагогіки, що використовується в будинках дитини: 

роль наукової педагогіки в розвитку особистості, історія методів, досвід 

роботи в «Будинках дитини», погляди науковців на реалізацію педагогічних 

ідей М.Монтессорі в «Будинках дитини» (друга половина 19 – перша 

половина 20 століття). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

План 

1.Інноваційні процеси у сучасній системі дошкільної освіти 

2. Інноваційна педагогічна діяльність викладача та вихователя: спільні 

та відмінні риси 

 

 

Мета: сформувати знання студентів про інноваційні процеси у сучасній 

системі дошкільної освіти, особливості інноваційної педагогічної діяльності 

викладача та вихователя: спільні та відмінні риси. 

 

Ключові поняття: інновація, інноваційна педагогічна діяльність 

 

Література 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. 

Дичківська. - 2-ге вид., доповн. - К., 2012. - С.79-101. 

2. Дичкове кая И .Н. Воспитание для жизни: образовательная система М. 

Монтессори / И.Н. Дичковская, Т.И. Пониман- ская. - М., 1996. - 117 с. 

3. Дичківська І.М. М. Монтессорі: теорія і технологія / І.М. Дичківська, 

Т.І. Поніманська. - К., 2006. - 303 с. 

 

 

 

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є 

об´єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту 

філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний 

аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та 



 

відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на 

формування творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та 

активної діяльності у нових соціально-економічних умовах. У зв´язку з цим 

винятково важливого значення набуває інноваційна діяльність педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 5 ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 



 

ТЕМА 2. ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

ВАЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної 

підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. 

Це — психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система 

інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її 

ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як 

професіонала є готовність до інноваційної діяльності. 

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують 

проблеми, пов´язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з 

державними програмами виховання і навчання, співіснування різних 

педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових методичних 

розробок, нової якості педагогічного новаторства. На заваді цим 

нововведенням стають невідповідність нових типів навчально-виховних 

закладів вимогам батьків, які здебільшого орієнтуються на традиційні 

стандарти навчання і виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 



 

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 

СИСТЕМІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

План 

1. Методологічні підходи до організації навчання в системі  вищого 

навчального закладу 

2. Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальний предмет.  

3. Основні функції професійної діяльності викладача із дошкільної 

педагогіки у системі вищого навчального закладу 

 

Мета: розширити знання студентів про методологічні підходи до 

організації навчання в системі  вищого навчального закладу та основні функції 

професійної діяльності викладача із дошкільної педагогіки у системі вищого 

навчального закладу. 

 

Ключові поняття: методологічні підходи, методика викладання, 

дошкільна педагогіка, професійна діяльність, вищий навчальний заклад 

Література 

1. Афанасьев В.Г. Научно-техническая революция, управление, 

образование / В.Г. Афанасьев. - М., 1972. - 118 с. 

2. Белая К.Ю. Ежедневник (рабочая тетрадь) заведующей 

детским садом / К.Ю. Белая. - М.: ACT, 1998. - 244 с. 

3. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном 

учреждении / К.Ю. Белая // Дошкольное воспитание. - 1991. -№3. - С. 43. 

4. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное 

управление / Ю.А. Конаржевский. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000. - 300 

с. 

5. Крутій К. Л. Тематично-інтегрований підхід до планування 

освітньої роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого 

дошкільного віку за програмою «Дитина в дошкільні роки» / К. Л. 

Крутій, Н.В. Маковецька. - Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС. Лтд », 2000. -60 с. 



 

6. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти: організація 

контролю та керівництва / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - Запоріжжя: ТОВ 

«ЛІПС. Лтд», 1999. - 99 с. 

7. Матвієнко П.І. Мотиваційно-ціннісні характеристики загальної 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: соціально-

педагогічний аспект / П.І. Матвієнко // Управління школою. - 2004. - №31. - С. 

5-7. 

8. Управління навчальним закладом: [навчально-методичний 

посібник] / О.I. Мармаза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш таін. - X.: Веста, 

Видавництво «Ранок», 2003. - 312 с. 

 

 

 

Методологічні підходи до організації навчання в системі  вищого 

навчального закладу.  Принцип навчання у процесі професійної підготовки 

фахівця. Дидактична підготовка майбутнього педагога як фактор 

професійного і особистісного становлення. Дидактичні підходи до 

традиційного, індивідуального та особистісного орієнтованого навчання у 

вищій школі. 

Методика викладання дошкільної педагогіки як навчальний предмет. 

Основні завдання та значення предмету. Основні функції професійної 

діяльності викладача із дошкільної педагогіки у системі вищого навчального 

закладу. Особливості кредитно-трансферної системи у процесі підготовки 

майбутніх педагогів із дошкільної освіти. Компетентнісний підхід у підготовці 

майбутнього педагога з дошкільної освіти. 

 

 

 

КРЕДИТ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 



 

ТЕМА 2. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

План 

1. Загальна характеристика змісту підготовки фахівця за спеціальністю 

«Дошкільна освіта» 

2. Аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр» із підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти 

 

Мета: сформувати знання студентів про зміст підготовки фахівця за 

спеціальністю «Дошкільна освіта» та особливості навчальних планів освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» із підготовки майбутніх 

педагогів дошкільної освіти 

 

Ключові поняття: фахівець, спеціальність, ОКР, педагог 

 

Література 

1. Афанасьев В.Г. Научно-техническая революция, управление, 

образование / В.Г. Афанасьев. - М., 1972. - 118 с. 

2. Белая К.Ю. Ежедневник (рабочая тетрадь) заведующей детским 

садом / К.Ю. Белая. - М.: ACT, 1998. - 244 с. 

3. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном учреждении / К.Ю. 

Белая // Дошкольное воспитание. - 1991. -№3. - С. 43. 

4. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 

Ю.А. Конаржевский. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000. - 300 с. 

5. Крутій К. Л. Тематично-інтегрований підхід до планування освітньої 

роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку за 

програмою «Дитина в дошкільні роки» / К. Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - 

Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС. Лтд », 2000. -60 с. 

6. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти: організація 

контролю та керівництва / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - Запоріжжя: 



 

ТОВ «ЛІПС. Лтд», 1999. - 99 с. 

7. Матвієнко П.І. Мотиваційно-ціннісні характеристики загальної 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: соціально-

педагогічний аспект / П.І. Матвієнко // Управління школою. - 2004. - №31. - С. 

5-7. 

8. Управління навчальним закладом: [навчально-методичний посібник] / 

О.I. Мармаза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш таін. - X.: Веста, Видавництво 

«Ранок», 2003. - 312 с. 

 

Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі. 

Загальна характеристика змісту підготовки фахівця за спеціальністю 

«Дошкільна освіта». Компоненти системи підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної освіти. Ефективні умови формування у майбутніх педагогів 

професійної компетентності Навчальний план підготовки фахівця з 

дошкільної освіти в системі вищого навчального закладу І-ІІ, ІІ – ІV рівнів 

акредитації. 

Аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр» із підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. Вимоги до 

навчальних програм педагогічних дисциплін, що розробляються за кредитно-

трансферним підходом. 

Загальна характеристика методів навчання. Словесні, наочні та 

практичні методи. Методи викладання та методи учіння. Методи проблемного 

навчання. Засоби навчання. Прийоми створення проблемних ситуацій. Методи 

особистісно зорієнтованого навчання. Урахування специфіки підготовки 

фахівця при доборі і визначенні форм навчання. 

 

 

 

 

 



 

КРЕДИТ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

 

План 

1. Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами 

студентів 

2. Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти 

 

Мета: сформувати знання студентів про організацію і керівництво 

навчально-дослідницькими роботами студентів; розширити знання студентів 

про науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти 

 

Ключові поняття: навчально-дослідницька діяльність, педагог 

 

Література 

1. Афанасьев В.Г. Научно-техническая революция, управление, 

образование / В.Г. Афанасьев. - М., 1972. - 118 с. 

2. Белая К.Ю. Ежедневник (рабочая тетрадь) заведующей детским 

садом / К.Ю. Белая. - М.: ACT, 1998. - 244 с. 

3. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном учреждении / К.Ю. 

Белая // Дошкольное воспитание. - 1991. -№3. - С. 43. 

4. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / 

Ю.А. Конаржевский. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000. - 300 с. 

5. Крутій К. Л. Тематично-інтегрований підхід до планування освітньої 

роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку за 

програмою «Дитина в дошкільні роки» / К. Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - 

Запоріжжя: ТОВ « ЛІПС. Лтд », 2000. -60 с. 



 

6. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти: організація 

контролю та керівництва / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. - Запоріжжя: ТОВ 

«ЛІПС. Лтд», 1999. - 99 с. 

7. Матвієнко П.І. Мотиваційно-ціннісні характеристики загальної 

культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: соціально-

педагогічний аспект / П.І. Матвієнко // Управління школою. - 2004. - №31. - С. 

5-7. 

8. Управління навчальним закладом: [навчально-методичний посібник] / 

О.I. Мармаза, О.М. Касьянова, В.В. Григораш таін. - X.: Веста, Видавництво 

«Ранок», 2003. - 312 с. 

 

 

Організація і керівництво навчально-дослідницькими роботами 

студентів (курсова робота, ІНДЗ, проекти та ін.). Підготовка до захисту і 

захисти дослідницьких робіт. Керівництво студентськими науковими 

роботами з дошкільної педагогіки, науковими гуртками, студіями тощо. 

Науково-дослідницька діяльність педагога з дошкільної освіти. Робота з 

науковою літературою. Вимоги до написання наукової статті. 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 



 

для студентів заочної форми навчання 

з дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки з 

методикою викладання у вищій школі» 

ВАРІАНТ І 

1. Категорія «освіта» містить в собі такі складові частини:  

а) здобуття знань, умінь, навичок; формування на цій основі світогляду; 

розвиток пізнавальних здібностей особистості.  

б) тільки здобуття знань, умінь, навичок.  

в) виключно розвиток пізнавальних здібностей особистості 

г) виключно розвиток психічних процесів особистості 

2. Продовжити речення.  

Процес навчання – це:  

цілеспрямована, послідовно організована взаємодія того, хто навчає 

(вчителя, викладача), і того, хто навчається (учня), у засвоєнні й передачі 

знань, ……  

а) формуванні вмінь і навичок, розвитку розуму, пам’яті, здібностей та 

кваліфікації.  

а) здібностей та кваліфікації.  

в) розвитку розуму, пам’яті,  

г) формуванні соціального досвіду дитини 

3. Основною метою навчання має бути:  

а) формування в студентів системи професійно значущих знань  

б) формування в студентів системи професійно значущих знань і вмінь, 

що сприяють оволодінню спеціальними навичками, характерними для 

конкретного профілю фахівця.  

в) формування в студентів оволодіння спеціальними навичками  

г) формування вмінь, навичок та отримання досвіду 

4.Принцип навчання – вихідні положення, які визначаються  

а) формами і методами навчання.  

б) засобами навчання.  



 

в) цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, визначають 

форми і методи навчання.  

г) метою навчання  

5. До якого принципу навчання відноситься визначення 

«розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій; 

проникнення в суть явищ і подій; показ могутності людських знань і 

науки та ознайомлення з методами науки, пізнання»  

а) науковості.  

б) наочності.  

в) доступності.  

г) природовідповідності 

6. До яких принципів навчання входить «Під час навчання 

необхідно застосовувати спостереження, ілюстрації, демонстрації, 

телевідеоматеріали тощо. Використовувати необхідно різні види 

наочності»  

а) науковості.  

б) наочності.  

в) доступності.  

г) природовідповідності 

7. У диференційованих пізнавальних ситуаціях студенти:  

а) розкривають сутність завдань.  

б) виконують завдання, які відрізняються за умовами мотивації 

діяльності, за ступенем складності.  

в) пишуть самостійну роботу.  

г) виконують індивідуальну роботу 

8. Метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів,:  

а) за допомогою яких досягається визначена дидактична мета 

(засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння).  

б) формується світогляд студентів, розвиваються їхні здібності.  

в) метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів, за 

допомогою яких досягається визначена дидактична мета (засвоєння 



 

поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння); формується світогляд 

студентів, розвиваються їхні здібності.  

г) удосконалюються знання студенті, засвоюються нові знання, навички 

9. Вивченням виховання займається ряд наук (етика, соціологія, 

психологія та ін). Який варіант відповіді, характеризує вивчення 

виховання в аспекті педагогічної науки ?  

а) Вивчення виховання як фактора суспільного розвитку.  

б)Вивчення виховання як фактора психологічного розвитку людини.  

в) Вивчення виховання як процесу розвитку і формування особистості.  

г) Вивчення виховання як детермінанти розвитку дитини. 

10. Розташувати в правильному порядку ланки структури освіти в 

Україні:  

а) Аспірантура, Вища освіта, Докторантура, . Дошкільна освіта, Загальна 

середня освіта, Післядипломна освіта, Позашкільна освіта,. Професійно-

технічна освіта, Самоосвіта.  

б) Дошкільна освіта, Загальна середня освіта,  Позашкільна освіта,. 

Професійно-технічна освіта, Вища освіта, Післядипломна освіта. Аспірантура 

, Докторантура, Самоосвіта .  

в) Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Післядипломна освіта, 

Позашкільна освіта,. Професійно-технічна освіта, Самоосвіта. Аспірантура , 

Вища освіта, Докторантура.  

г) Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Післядипломна освіта, 

Позашкільна освіта,. Професійно-технічна освіта, Самоосвіта. Аспірантура , 

Докторантура,  Вища освіта 

11. Що називається дидактикою ? Виберіть правильну відповідь.  

а) Дидактика – це галузь педагогіки, яка розробляє закономірності, 

принципи, форми і методи навчання та освіти.  

б) Дидактика – це наука , яка досліджує особливості діяльності 

викладача..  

в) Предметом дидактики є методи навчання студентів.  

г) Предметом дидактики є форми навчання студентів. 



 

12. Яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, 

дидактики і окремої методики ?  

а) Педагогіка – окрема методика – дидактика.  

б) Дидактика – педагогіка – окрема методика.  

в) Педагогіка – дидактика – окрема методика. 

г) Педагогіка – окрема методика – педагогіка – дидактика  

13. Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком? Виберіть 

правильну відповідь.  

а) Навчання і розвиток – процеси, які незалежні один від одного.  

б) Навчання повною мірою визначається розвитком..  

в) Навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені. Навчання 

залежить від розвитку, але в свою чергу сам розвиток стимулюється 

навчанням. Навчання веде за собою розвиток.  

г) Рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання. Але 

навчання не впливає на розвиток 

14. Що називається навчанням? із наведених відповідей 

оберіть одну правильну.  

а) Навчання – це діяльність студентів, в результаті якої 

здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості.  

б) Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладача і 

студентів , у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування умінь 

і навичок.  

в) Вірної відповіді немає.  

г) Навчання – процес удосконалення отриманих знань 

15. Яке визначення «принципи навчання» ви вважаєте 

правильним ?  

а) Принципи навчання – це організаційні форми стимулювання 

студентів до пізнавальної діяльності.  

б) Під принципами навчання розуміють засоби, які е провідними 

чинниками діяльності студентів. 



 

в) Принципи навчання – це вихідні положення (вимоги), які визначають 

зміст, форми і методи навчальної діяльності .  

г) Принципи навчання – це форми, методи і засоби  стимулювання 

студентів до пізнавальної діяльності 

16. Професійна придатність педагога – це:  

а) Необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття 

вищої освіти;  

б) Показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань;  

в) Необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і 

моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і 

успішної діяльності у сфері освіти.  

г) Знання, уміння та навички педагога 

17. До основних функцій педагога відносяться:  

а) навчальна, виховна, психолого-педагогічна та соціальна;  

б) навчальна та виховна;  

в) морально-формуюча, навчаюча, суспільно-ідеологічна.  

г) навчальна, виховна, морально-формуюча 

18. Суспільство ставить до педагога такі морально-педагогічні 

вимоги:  

а) наявність певних моральних цінностей, вміння спілкуватися;  

б) висока ерудиція та культура,  

в) висока фахова підготовка, ерудиція і культура поведінки.  

г) високий рівень моральних взаємин з людьми, педагогічна 

самоактуалізація;  

19. Стосовно ставлення учителів до новацій їх можна умовно 

поділити на кілька груп, а саме:  

а) новатори, умовні новатори, консерватори;  

б) новатори, передові, помірковані, глибоко помірковані, інертні;  

в) педагоги-майстри, педагоги-методисти, стажисти.  

г) консерватори, педагоги-майстри, новатори 

20. До практично-соціальних вимог до педагога відносяться:  



 

а) вимога постійної самоосвіти, виконання норм поведінки;  

б) вимога постійної самоосвіти, загальнопедагогічні та 

загальнотрудові вимоги;  

в) самостійність і діловитість, наявність педагогічних здібностей, 

цільність характеру.  

г) активність та наявність педагогічних здібностей 

21. Назвіть автора виховної системи, яка включала наступні 

характеристики:  

- мета виховання – вільний розвиток дитини; 

- засоби навчання і виховання: вільні тексти та шкільна друкарня; 

- методи навчання: елементи програмованого навчання (навчальні 

картки, “навчаючі стрічки”);- результати навчання : друкована 

продукція.? 

а) Р.Кузіне; 

б) Д.Дьюї;  

в) С.Френе; 

г) М.Монтессорі 

22. В якій з перерахованих шкіл була реалізована ідея 

«абсолютної свободи» вихованців?  

а) «Будинок дитини» М.Монтессорі;; 

б) Вальдорфська школа Р.Штейнера;  

в)  «Саммерхіл» А.Нейла; 

г) лабораторна школа Дж.Дьюї; 

23. Хто з відомих педагогів початку 20 ст. заснував «Школу 

для життя, школу через життя», в якій реалізував ідею побудови 

навчання на основі “центрів інтересів дитини”? 

а) О.Декролі; 

б) Р.Кузіне; 

в) С.Френе. 

г) М.Монтесорі; 

24. Педагогічна система якого педагога включає наступні ідеї:  



 

- прагматизм у визначені цілей виховання; 

- педоцентризм; 

- природовідповідність; 

- набуття особистого досвіду; 

- навчання через діяльність; 

- індивідуалізація навчально-виховного процесу? 

а) М.Монтессорі;; 

б) Р.Штейнера;  

в) А.Нейла; 

г) Дж. Дьюї; 

25. Ідея дошкільного виховання була вперше висунута: 

а) Сократом; 

б) Платоном; 

в) Аристотелем; 

г) Демокритом. 

26. Ідея всебічного розвитку особистості була вперше висунута в:  

а) епоху Середніх віків; 

б) епоху Просвітництва; 

в) епоху Реформації; 

г)  Античну епоху. 

27. Які 4 типи шкіл були запропоновані Я.А. Коменським:  

а) тривіальні, елементарні, колегіуми, університети; 

б) школи початкові, середні, вищі; 

в) материнські, рідної мови, латинські, академічні; 

г) материнські, пропедіа, педіа, філософські; 

28. Вихованню дітей від народження до 6 років Я.А. Коменський 

присвятив працю:  

а) „Велика дидактика”; 

б) „Єдине необхідне”; 

в) „Материнська школа”; 

г) „Шлях світла”; 



 

29. Який метод І. Песталоцці вважав основним для сприйняття 

навколишнього середовища:  

а) розум; 

б) експеримент; 

в) спостереження; 

г) відчуття; 

30. Дитина, за Ф. Фребелем - це:  

а) чиста дошка; 

б) ідеальна людина; 

в) глечик гріховності; 

г) рослина; 

31. Що Ф.Фребель поклав в основу своєї педагогічної системи?  

а) природні інстинкти; 

б) умовні інстинкти; 

в) «золоте правило дидактики»; 

г)  вроджені задатки; 

32. Вставте пропущене слово: «За переконаннями П. 

Петерсена, такі форми навчання, як ……, слід поєднувати з іграми і 

святами, які переважають у житті дітей дошкільного віку»?  

а) бесіда, трудова діяльність 

б) заняття, трудова діяльність 

в) дидактичні ігри, бесіди 

г) спостереження, заняття 

33. Як розглядав навчальне життя П.Петерсен в умовах «Йєн-

плану»?  

а) природні інстинкти; 

б) шкільне життя 

в) систему методів та форм роботи з дітьми  

г)  світ ситуацій 

34. Основу знань, за М. Монтенем, складає:  

а) досвід; 



 

б) почуття; 

в) мислення; 

г)пам’ять. 

35. У 1907 році М. Монтессорі відкрила:  

а) дитячий садок; 

б) заклад для бідних; 

в) будинок дитини; 

г) школу; 

36.М. Монтессорі була прихильником:  

а) вільного виховання; 

б) християнсько-релігійного виховання; 

в) авторитарного виховання; 

г) експериментальної педагогіки; 

37. Яку роль відводила М. Монтессорі вихователю:  

а) активну; 

б) пасивну; 

в) спостерігача; 

г) керівника; 

38. Як засіб виховання М. Монтессорі заперечувала:  

а) гру; 

б) працю; 

в) слово; 

г) книгу. 

39. Свою систему дошкільного виховання М. Монтессорі розкрила в 

книзі «Будинок дитини. Метод наукової педагогіки», яку опублікувала в:  

а) 1907 році; 

б) 1909 році; 

в) 1910 році; 

г) 1912 році; 

40. Завдання школи за С.Френе  

а) культивування успіхів дитини для самоствердження дитини; 



 

б) створити відповідну систему праці; 

в) співпраця дорослих ц дітей; 

г) використання творчого потенціалу дитини; 

41. Використання друкарського верстату, як невідемного 

елементу навчально-виховного процесу є характерним для?  

а) техніки С. Френе;; 

б) вальдорфської системи; 

в) Ієна плану; 

г) методики М. Монтесорі 

42. Організація освітньої роботи в школі Ж.-О. Декролі на 

принципі:  

а)  повторення; 

б) репродуктивного відтворення; 

в) поетапного засвоєння; 

г) самонавчання; 

43. Види ігор за Ж.-О. Декролі?  

а) сенсорні; 

б) математичні; 

в) ігри з грамоти, граматичні ігри; 

г) географічні ігри; 

44. М. Монтессорі обґрунтовувала 

концепціюспонтанногорозвитку в роботі:?  

а) «Розум дитини»; 

б) «Роздуми»; 

в) «Ігри дитини»; 

г) »Будинок дитини»; 

45. Технології співробітництва реалізують:?  

а) демократизм; 

б) рівність; 

в) партнерство в суб’єкт-суб’єктних відносинах педагога і 

вихованця; 



 

г)  всі правильні відповіді 

46. Технологія проблемного навчання була розроблена?  

а) М. Монтессорі 

б) Ж.-О. Декролі 

в) С. Френе 

г) Дж. Дьюї; 

47.В якому році Ж.-О. Декролі  відкрив поблизу Брюсселя (Бельгія) 

інститут для дітей з проблемами розвитку, в якому на основі власних 

досліджень застосовував нові методи навчання і виховання 

 а) 1902 

б) 1910 

в) 1901 

г) 1905 

48.В якому році за підтримки соратників С. Френе побудував власну 

школу в м. Вансе 

а) 1905 

б) 1934 

в) 1933 

г)  1936 

49.В якому році Глен Доман заснував Інститут розвитку людського 

потенціалу (Філадельфія), який нині очолює його донька і послідовниця 

Джанет Доман 

а) 1939 

б) 1940 

в) 1941 

г)  1956 

50. Технологія комунікативного навчання основана на:  

а) навчання на основі комунікативного навчання; 

б) навчання на основі активності вихованця; 

в) навчання на основі діалогу; 

г)  навчання на основі спілкування; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 

для студентів заочної форми навчання 

з дисципліни «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки з 

методикою викладання у вищій школі» 

ВАРІАНТ ІІ 

1. Особистістю людина стає тільки тоді, коли ...  

а) досягає вісімнадцятирічного віку;  

б) самостійно й свідомо керує своєю поведінкою;  

в) оволодіває певною професією.  

г) оволодіває певним соціальним досвідом 

2. Найбільш важливим для формування особистості є ...  

а) природне середовище;  



 

б) соціальне середовище;  

в) предметне середовище.  

г) предметно-соціальне середовище 

3. Яке твердження вірне?  

а) процес засвоєння має таку логічну схему: осмислення; 

розуміння; сприймання; узагальнення; систематизація; закріплення.  

б)  процес засвоєння має таку логічну схему: сприймання; 

розуміння; закріплення ;осмислення; узагальнення; систематизація.  

в) процес засвоєння має таку логічну схему: узагальнення; 

систематизація; сприймання; розуміння; закріплення ; осмислення.  

г) процес засвоєння має таку логічну схему: розуміння; 

сприймання; закріплення ;осмислення; узагальнення; систематизація.  

4. Сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає 

змогу працювати спеціалістом вищої, середньої кваліфікації, або 

кваліфікованим робітником:  

а) зміст освіти;  

б) загальна освіта;  

в) професійна освіта;  

г) технічна освіта 

5. Навички – це:  

а) здатність людини виконувати будь-які дії на основі раніше 

набутого досвіду;  

б) способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму;  

в) способи виконання практичних дій.  

г) спосіб виконання будь-чого 

6. Знання – це:  

а) сукупність вмінь і навичок, якими необхідно оволодіти учневі;  

б) цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, 

суспільства і мислення;  

в) сукупність теоретичних та практичних навичок 

г) сукупність дій 



 

7. Яке із наведених визначень поняття «форма організації 

навчання», на Вашу думку, є найбільш точним?  

а) Під формою організації навчання слід розуміти спеціально 

організовану діяльність вчителя і учнів, що протікає за встановленим 

порядком і в певному режимі.  

б) Форма організації навчання є побудова спілкування вчителя і учнів за 

встановленими принципами.  

в) Форма навчання як дидактична категорія означає зовнішню сторону 

організації навчального процесу, що пов‘язана з кількістю учнів, часом і 

місцем навчання, а також порядком його здійснення.  

г) Форма навчання – спосіб навчання 

8. Дайте правильне визначення систем оцінювання ECTS:  

а) система оцінювання успішності засвоєння курсантом (слухачем, 

студентом)модулів навчальних дисциплін.  

б) європейська система оцінювання успішності засвоєння курсантом 

(слухачем, студентом)модулів навчальних дисциплін. Система передбачає сім 

рівнів оцінювання (A, B, C, D, E, FX, F);  

в) система оцінювання успішності засвоєння курсантом (слухачем, 

студентом)модулів навчальних дисциплін.  

г) система передбачає п’ять рівнів оцінювання (A, B, C, E, F); 

9. Метою навчального процесу є: 

а) формування в неї професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

обумовлених цілями та потребами особи й суспільства. 

б) підготовка фахівців шляхом забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою вищої освіти,  

в) підготовка фахівців шляхом забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою вищої освіти, формування в неї професійних, світоглядних 

і громадянських якостей, обумовлених цілями та потребами особи й 

суспільства. 

г)  формування знань, умінь і навичок 

10. Навчальний план – це  



 

а) нормативний документ Університету, який складається на 

основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін. 

б) нормативний документ Університету, який складається на 

основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, 

послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних 

занять, їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби 

проведення усіх видів контролю.;  

в) нормативний документ який складається на основі обсягу 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 

проведення навчальних занять, їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми та засоби проведення усіх видів контролю. 

г) нормативний документ Університету, який складається на 

основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

певного факультету чи кафедри 

11. Як структуруються дисципліни в навчальному плані 

спеціальності «Дошкільна освіта»? 

а) структуруються (дисципліни інваріативної та варіативної 

частин), а також за відповідними циклами підготовки;  

б) структуруються за статусом (дисципліни нормативної та 

варіативної частин); 

в) структуруються за статусом (дисципліни нормативної та 

варіативної частин), а також за відповідними циклами підготовки. 

г) структуруються за важливістю та необхідністю  

12. Що таке дидактика? 

а) це теорія навчання і освіти; 

б) це теорія навчання і виховання; 

в) це теорія навчання; 

г) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики 

викладання окремих навчальних дисциплін. 



 

13. Основними функціями процесу навчання є: 

а) освітня, розвиткові, виховна і функція психологічної підготовки; 

б) освітня, розвиткові, виховна; 

в) правильної відповіді немає. 

г) виховна 

14.  Що таке освіта? 

а) процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу 

наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно-орієнтованої, 

комунікативної та творчої діяльності; 

б) передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь; 

в) спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного 

обсягу наукових знань, практичних навичок і вмінь; 

г) викладання; 

15. Метод навчання – це: 

а) спосіб реалізації навчального процесу; 

б) прийоми та способи роботи викладача, за допомогою яких студенти 

засвоюють програмний матеріал; 

в) основний прийом взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, що 

спрямована на досягнення цілей навчального процесу; 

г) способи та прийоми спільної діяльності викладача й студентів, які 

спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний 

розвиток розумових і фізичних здібностей останніх, формування у них рис, 

необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної 

діяльності; 

16. До наочних методів навчання належать: 

а) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження; 

б) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування; 

в) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи; 

г) вправи, самостійне спостереження, демонстрування; 

17. До якої групи включено практичні методи навчання: 

а) демонстрування, самостійні спостереження; 



 

б) вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи; 

в) робота з книгою, бесіда, графічні роботи; 

г) правильної відповіді немає. 

18. У якій групі наявні словесні методи навчання: 

а) бесіда, робота з книгою, лекція; 

б) розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут; 

в) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування; 

г) правильної відповіді немає. 

19. Що слід розуміти під методами активізації навчально-

пізнавальної діяльності  студентів? 

а) Способи реалізації навчального процесу в ігровій формі; 

б) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких 

студенти засвоюють програмний матеріал у нетрадиційній формі; 

в) сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу 

на студентів, які спрямовані на розвиток у них творчого самостійного 

мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування 

творчих навичок та вмінь нестандартного розв’язання певних 

професійних проблем і вдосконалення навичок професійного 

спілкування; 

г) способи та прийоми спільної діяльності викладача й студентів, 

які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, 

різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування 

якостей, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої 

професійної діяльності; 

20. Дайте визначення поняття «дошкільна педагогіка».  

 а) Наука про розвиток дитини дошкільного віку;  

 б) наука про організацію цілісного педагогічного процесу;  

 в) розділ педагогіки, який займається питаннями виховання 

дитини у ДНЗ;  

г) розділ педагогіки, який займається питаннями розвитку, 

виховання та елементарних форм навчання дошкільників.  



 

21. Як антропософська педагогіка пояснює природу дитини?  

а) становлення особистості є серією почергових виходів з оболонок і 

народжень цих тіл через певні проміжки часу 

б) дитина сприймає зовнішні імпульси, які передаються наявним у ній 

ефірним (утворюючим) силам росту, і вони будують фізичне тіло за образом і 

подобою того, що сприймається 

в) народжена дитина є лише фізичним тілом, має в собі тільки задатки 

людського, яке виховується в ній на основі наслідування 

г) людина проживає кілька взаємопов´язаних у духовному сенсі життів, і 

діяння в одному з них мають незворотні наслідки для наступного життя 

22. Як Ви розумієте поняття «Бонкелар», який став символом 

багатьох сучасних шкіл, які працюють за «Йєна-планом»?  

а) технологія «учень-матеріал-учень» 

б) вітряковий механізм 

в) систему методів та форм роботи з дітьми  

г) систематична робота з дітьми 

23. Хто з відомих педагогів початку 20 ст. заснував «Школу для 

життя, школу через життя», в якій реалізував ідею побудови навчання на 

основі “центрів інтересів дитини”? 

а) О.Декролі; 

б) Р.Кузіне; 

в) С.Френе. 

г) М.Монтесорі; 

24. Які базові групи утворюють структуру школи П.Петерсена?  

а) – молодша (1—3 рік навчання); 

– середня (4—6 рік навчання); 

– старша (7—8 рік навчання); 

– молодіжна (9—11 рік навчання). 

           б)– молодша (1—3 рік навчання); 

– середня (4—6 рік навчання); 

– старша (7—8 рік навчання); 



 

– молодіжна (9—12 рік навчання).  

в) – молодша (1—3 рік навчання); 

– середня (4—5 рік навчання); 

– старша (7—8 рік навчання); 

– молодіжна (9—10 рік навчання).  

г) – молодша (1—3 рік навчання); 

– середня (4—6 рік навчання); 

– старша (7—8 рік навчання); 

– молодіжна (9—10 рік навчання). 

25. За якою системо працюють насамперед виховні будинки, 

які доповнюють і розвивають сімейне виховання, традиції 

соціокультурного середовища, яке оточує дитину?  

а) система вільного виховання 

б) система М.Монтессорі 

в) теорія соціального походження виховання 

г) Йєна-план  

26. Які основні принципи мають бути дотримані у Йєна-план-

школа?  

а) кожний із нас унікальний; принцип природовідповідності; 

б) кожний є цілісною особистістю; школа — це структура, яка 

постійно перебуває у пошуку і змінюється 

в) принцип науковості; діти навчаються у різновікових групах 

г) процеси викладання та вивчення складаються з ритмічного 

повторення основних видів діяльності: діалогу, гри, праці, свята; зміст 

шкільної програми визначається потребами, інтересами дітей та 

основами культури, які вважаються у суспільстві необхідними для 

розвитку особистості 

27. Яка із специфічних ознак педагогічної технології 

передбачає можливість постійного оперативного зворотного зв´язку, 

послідовно орієнтованого на чітко визначені цілі 

а) систематичність  



 

б) коригованість 

в) науковість  

г) точність 

28. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання є: 

а) основою створення в навчальному закладі освітньо-виховного 

середовища, організації педагогічно доцільного вербального та невербального 

спілкування та високої педагогічної майстерності викладацького колективу;  

б) створення в навчальному закладі відповідного освітньо-виховного 

середовища;  

в) висока педагогічна майстерність педагогічного колективу; 

г) самостійної творчої діяльності педагогів; 

29.Освітнє середовище є : 

а) природничий простір, в якому здійснюється виховна діяльність 

людини;  

б) соціальний простір, в якому здійснюється навчальна діяльність 

людини, спілкування з оточуючими, взаємодія та рефлексія.;  

в) природничий простір, в якому здійснюється навчальна діяльність 

людини; 

г) самостійностворений простір дорослими людьми для дитини; 

30. Природовідповідне навчальне середовище – це:  

а) довкілля людини, навчальне приміщення, його науково-методично 

обґрунтоване обладнання, яке створює психологічні умови для сприйняття 

навчального матеріалу;  

б) довкілля в якому знаходиться дитина;  

в) природничий простір, в якому здійснюється навчальна діяльність 

людини; 

г)відповідне навчальне приміщення в якому відбувається навчально-

виховний процес; 

31.Концептуальні принципи системи розвитку індивідуальності 

дошкільника розроблені? 

а)В. Кузьменко; 



 

б) Т. Пироженко;  

в) М. Фіцула; 

г) Т. Поніманська; 

32. Система практичної педагогіки М.Монтессорі заснована на 

методі? 

а) спільних бесід з дитиною; 

б)індивідуальногоспостереження за дитиною;  

в) наочно-образного сприйняття об’єктів дитиної; 

г) діагностування дитини; 

33. В якій з перерахованих шкіл була реалізована ідея 

«абсолютної свободи» вихованців? 

а) Будинок дитини» М.Монтессорі;; 

б)Вальдорфська школа Р.Штейнера;  

в) Саммерхіл” А.Нейла; 

г) Лабораторна школа Дж.Дьюї; 

34. Хто з відомих педагогів початку 20 ст. заснував «Школу 

для життя, школу через життя», в якій реалізував ідею побудови 

навчання на основі “центрів інтересів дитини”? 

а) О.Декролі; 

б) Р.Кузіне; 

в) С.Френе. 

г) М.Монтесорі; 

35. Організація освітньої роботи в школі Ж.-О. Декролі на 

принципі; 

а) повторення; 

б) репродуктивного відтворення; 

в) поетапного засвоєння; 

г) самонавчання; 

36. Вільна робота дітей в створеній педагогом розвиваючої 

предметно-просторового середовища - суть методу? 

а) М. Монтессорі 



 

б) Ж.-О. Декролі 

в) С. Френе 

г) Дж. Дьюї; 

37. Технологія комунікативного навчання основана на: 

а) навчання на основі комунікативного навчання; 

б) навчання на основі активності вихованця; 

в) навчання на основі діалогу; 

г) навчання на основі спілкування; 

38.Процес модернізації змісту дошкільної освіти спрямовується на: 

а) розвиток дошкільника, як активного, свідомого та компетентного 

суб’єкта  життєдіяльності;  

 б) виховання уміння жити у злагоді з довкіллям та згоді з собою;  

 в) формування фізичної та психологічної готовності до навчання у 

школі;  

 г) підготовка дітей до продуктивної діяльності;  

39.Основними завданнями дошкільної освіти є: 

а) забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної освіти;  

 б) зміна організаційної структури дошкільного навчального закладу;  

 в) модернізація змісту дошкільної освіти 

 г) всі відповіді правильні  

40. Назвіть умову ефективності застосування методів виховання.  

 а) готовність батьків до виховання;  

 б) використання будь-яких з відомих методів виховання;  

 в) будь-який метод повинен бути гуманним, таким, що не принижує 

дитину;  

 г) підготовка дітей до продуктивної діяльності;  

41.  Які періоди, на думку Г. Домана, є найважливіші в житті дитини 

а) від народження до 1 року 

 б) від 1 до 6 років 

в) від 1 до 10 років 



 

г) від народження до 5 років 

42. Які підходять ігри для повзально-рухового режиму за М. 

Єфименко?  

а) «Нові пригоди Колобка» 

 б) «Джунглі-маятники» 

в) «Ритмохід» 

г)  «Веселий зоопарк» 

43. Автором яких досліджень є Р.Штейнер  

а) «Педагогіка загальна» 

 б) «Основи теорії пізнання Гете» 

в) «Істина й наука» 

г) «Теорія вільного виховання» 

44. Які основні завдання є «Школи діалогу культур»? 

а) постійне спілкування у свідомості учня 

 б) розвиток і збереження особистісної логіки 

в) прилучення до культури 

г) розвиток і збереження особистісної логіки 

45. З якими основними ритмами працюють у вальдорфському 

дитячому садку вихователі  

а) ритм дня 

 б) ритм тижня 

в) ритм часу 

г) ритм пори року 

46. Що впливає на дитину за дослідженнями Р. Штейнера  

а) почуття 

 б) думки 

в) пора року 

г) соціум 

47. Яким основним правилам має бути підпорядкована 

система користування Монтессорі-матеріалами ?  

а) діти повинні ставитися до матеріалів з повагою; 



 

б) робота з блоками циліндрів (координація рухів трьох пальців руки, 

що беруть участь у письмі) 

в)  для виконання певної вправи дитина має взяти всі необхідні 

матеріали, а закінчивши вправу, повернути їх на місце у первинному вигляді 

г) «певне враження від контакту із зовнішнім світом». 

48.  Хто першим запропонував поняття «аксіологія» і застосував це 

поняття?  

а) П´єр Лапі 

 б) Едуард Гартман 

в) Рудольф Штейнер 

 г) М.Монтессорі 

49 Які специфічні ознаки належать до педагогічної технології?  

а) концептуальність 

 б) діагностичне визначення цілей і результативності 

в) технологічна послідовність реалізації етапів, виконання дій, операцій 

 г) зміст навчання 

50. Який метод І. Песталоцці вважав основним для сприйняття 

навколишнього середовища:  

а) розум; 

б) експеримент; 

в) спостереження; 

г) відчуття; 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

План 

1. Предмет, об’єкт, мета та завдання курсу «Актуальні проблеми 

дошкільної педагогіки» 

2. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки 

3. Сучасні дослідження в галузі дошкільної педагогіки 

4. Проблеми дошкільної педагогіки в працях А.М. Богуш, Г.С. Костюка, 

З.Н. Борисової.  

Література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

1. Конституція України. – К.: Школа, 2002. – 48 с. 

2. Концепція національного виховання // Освіта. – 1996. – 7 серп. (№ 41). 

– С. 2–7. 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж-лу Дошкільне 

виховання, 2001. – 56 с. 

4. Закон України «Про охорону дитинства» // Директор школи – 2002. – 

№ 8. – С. 7–10. 

5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. документів]. – К. 

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

6. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К.: Освіта, 

1994. – 4 с. 

7. Державна програма «Діти України» // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 

 

13. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

14. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

15. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 



 

16. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-

педагогічного дослідження. - К., 1990. 

17. Основи національного виховання. - К.,1994. 

18. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. 

Д. Ярмаченка. - К., 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 



 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

План 

1. Наукові підходи до проблем педагогічних інновацій. 

2. Основні джерела та закони перебігу інноваційних процесів 

3. Формування готовності педагога до пошукової діяльності 

.  

Література 

Основна 

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 



 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

План 

1. Базовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт  

2. Характеристика сучасних програм навчання і виховання дітей 

дошкільного віку 

.  

Література 

Основна 

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 



 

ІНВАРІАНТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 

План 

1. Суть та завдання особистісно орієнтованого виховання дитини 

2. Інваріанти особистісно орієнтованого підходу до виховання дитини 

Література 

Основна 

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ  

План 

1. Гуманізм – вихідна позиція у становленні педагога до дитини. 

2. Принципи гуманізму й демократизму – провідні в освітньо-

виховному процесі дошкільного закладу 

 

Література 

Основна 

 

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. - К., 1995. 

2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993. 

4. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дос-

лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-

маченка. - К., 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

«ШКОЛА ДЛЯ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ ЖИТТЯ» О. ДЕКРОЛІ 

План 

1. Пошуки і відкриття Ж.-О. Декролі 

2. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, 

через життя» 

3. Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, через 

життя» 

Література 

Основна 
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2. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисо- 
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5. Основи національного виховання. - К.,1994. 
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ПЕДАГОГІЧНІ І ПОГЛЯДИ П. ПЕТЕРСЕНА ТА ЙОГО 

«ЙЄНА- ПЛАН» ТА ПРОГРЕСИВНА ПЕДАГОГІКА С. ФРЕНЕ 
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лідження. - К., 1990. 

5. Основи національного виховання. - К.,1994. 

6. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Яр-
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