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3. Робоча навчальна програма дисципліни; 
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6. Конспект лекцій з дисципліни; 
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дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 
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лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

10. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

12. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

13. Інші матеріали. 



 3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Національно-патріотичне виховання  

в  закладах дошкільної  освіти» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

 

 

Миколаїв 2020-2021



 4 

ВИТЯГИ З ОКХ 

1. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

2. Базові педагогічні знання з методики виховної роботи з національно-

патріотичного виховання. 

3. Здатність визначити місце та значення   національно-патріотичного 

виховання в закладах освіти  в системі психологічної підготовки фахівця. 

4. Здатність визначити особливості національно-патріотичного 

виховання як галузі, проблеми та труднощі її викладання. 

5. Здатність моделювати традиційні та інноваційні стратегії 

національно-патріотичного виховання.  

6. Здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного 

процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

7. Здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства  

ІІ. Фахові:  

1. Здатність  сприяти формуванню   національної самосвідомості, 

виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення 

до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; 

здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до 

українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 

2. Здатність забезпечити  розвиток у вихованця суб’єктних характеристик 

та громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію 

в діях та вчинках; 

3. Здатність забезпечити  інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: 

формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до 

відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; 
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здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності 

сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури 

загальнолюдської 

4. Здатність узгодити  зміст і методи патріотичного виховання з реальною 

соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті 

виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного 

розв’язання життєвих проблем; 

5. Здатність спрямувати виховний потенціал  на збереження духовно-

моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у 

реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності; 

6. Здатність зберігати  для нащадків зразки української культури, 

етнокультури народів, що живуть в Україні. 
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Анотація 

Дисципліна «Національно-патріотичне виховання в закладах дошкільної освіти» 

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

відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім вихователям  для успішної реалізації 

національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти. Програма дисципліни 

розкриває основні категорії національного та патріотичного виховання дошкільників в умовах 

сучасного закладу дошкільної освіти. Дисципліна знайомить із історією національного 

виховання,  проблемами формування особистості дошкільника засобами українського 

фольклору, української символіки, народного календаря.  Велика увага приділяється ідеології 

українського народу. Програма включає вивчення особливостей національно-патріотичного 

виховання в закладах дошкільної освіти, принципи, форми і методи виховання. 

Ключові слова: національне виховання, патріотичне виховання, заклад дошкільної 

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

козацьке виховання. 

Summary 

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

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

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

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

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

the history of national education, the problems of forming the personality of a preschooler by means 

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

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

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

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

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

upbringing.                                     
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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Національно-патріотичне виховання в 

закладах дошкільної освіти» складена Михальченко Н.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації національно-

патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти.  Модернізація освітньої парадигми 

України, яка здійснюється на тлі впровадження в освітній процес інноваційних технологій, 

визначає головну задачу всього навчально-виховного комплексу – забезпечення його сучасної 

якості. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з 

найважливіших завдань освіти, адже дитинство і юність — найблагодатніша пора для 

виховання почуття любові до Батьківщини. У сьогоднішніх  умовах постає необхідність 

розв’язання найгостріших проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та формування 

національної свідомості.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, сімейне виховання, підготовка 

молоді до сімейного життя, етнопсихологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Національно-патріотичне виховання в 

закладах дошкільної освіти»  є розвиток професійної компетентності: набуття студентами 

знань про основні цілі, стратегії та принципи організації національно-патріотичного 

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

школярами та студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Національно-патріотичне виховання в 

закладах дошкільної освіти»    є розвиток методичної компетентності студентів у галузі 

національно-патріотичного виховання особистості; утвердження в свідомості і почуттях 

особистості студента патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю 

патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння 

визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 

законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності 

розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; формування толерантного 

ставлення до інших народів, культур і традицій. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

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

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

етнопсихологія. 

Програмні  результати навчання:  

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

Державним стандартом дошкільної загальної освіти. 

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

відмінності в перебігу пізнавальних процесів. 

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

сучасні навчальні технології. 

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

дошкільну  освіту: Державного стандарту дошкільної освіти, навчальних програм 

предметів. 
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5. ПРН 6. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять 

теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом дошкільної  

загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-

зорієнтованих задач. 

6. ПРН 7. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

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

розвитку й виховання дошкільників.  

 

Мова навчання – українська. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:  

ЗК-2 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 
різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність 
приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 
рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 
писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

ЗК-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 
суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-
політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 
початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 
структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 
соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 
соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 
середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 
повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 
учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 
ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 
виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач 
у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

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

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

дисциплін психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

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

інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися морального  і 
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фізичного вдосконалення своєї особистості,  володіння культурою спілкування 

державною та однією з іноземних мов.  

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

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

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

та відповідати за них.  

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

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит  1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

Кредит 2. Ідеологія українського народу. 

Тема 3. Український фольклор як засіб національного виховання. Символіка українського 

народу і виховання особистості.  

Кредит 3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах 

дошкільної освіти. 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах дошкільної освіти. 

 

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Ващенко  Г.  Виховний  ідеал:  Підручник  для  педагогів,  виховників,  молоді  і  

батьків.  -  3-е вид.  -  Полтава: Техніка,  1994.  – Т.1. – 364  с. 

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів: 

Книга, 1996. – С. 134-178. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. – 

333с. 

4. Гнатенко  П.І.  Український  національний  характер.  -  К.: Либідь, 1997. – 234 

с.  

5. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 2011. - 

486с. 

6. Кузь  В.Г., Руденко Ю.Д.,   Сергійчук З.О. Основи національного виховання. -  

К.: ІСДО Центр, 1993. – 152  с. 

7. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  Видавництво  

ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328 с. 

8. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. -  К.: ІСДО, 

1996. – 236 с.   

9. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К.: Знання УРСР, 1985. – 49 с. 

10. Теоретичні  засади  виховання  національної  самосвідомості  /  За  ред.  

Д.О.Тхоржевського.  -  К.: ІЗМН,  1998. – 324с.    

11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

12. Щербань  П.  Національне  виховання  в  сім’ї.  -  К.: Боривітер,  2000. – 234с. 

Допоміжна література 

1. Азаров  Ю.П.  Искусство  воспитывать:  Книга  для  учителя.  -  М.: 

Просвещение,  1985.  -  448 с.   
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2. Анисимов С.Ф.   Мораль и поведение. - 2-е изд. - М.: Мысль,  1985.-   158 с. 

3. Бех  І.Д.  Психологічні  умови  ефективності  виховної  дії  //  Радянська  школа.  

-  1992.  – № 1.  -  C. 41-46. 

4. Бех  І.Д. Довільна  поведінка  школярів  як  мета  виховання  //  Рідна  школа.  - 

1993.  – № 9. – C.  29-32. 

5. Бех И.Д. Психологические основы  управления нравственным развитием 

личности: Автореф. Дис. - …д-ра психол. наук: 19.00.07/  -  К.: НИИ психологии УССР, 1991. 

– 40 с. 

6. Бех І.Д. Від волі до особистості.  - К.: Україна-Віта,  1995. -  202  с. 

7. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник.  -  К.:  

І3МН, 1998. – 204  с. 

8. Власова  Е.И.  Проблемы  формирования  национального  самосознания  

подрастающего  поколения  в  российской  системе  образования  //  Проблеми  освіти.  Спец.  

Випуск /  Кол.авт. – Науково-методичний  центр  вищої  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  

України,  Вінницька  філія  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  

„Україна”,  2004.  -  С. 12-18. 

9. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К.:  Веселка, 

1991.- 234 с. 

10. Дьяков С.И. Мотиваційна сфера сучасного педагога в аспекті духовно-

морального виховання молоді // Проблеми освіти. Спец.випуск / Кол.авт. – К.: Науково-

методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницька філія 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, 2004 - С.193-198. 

11. Дудар  В.В.  Історична  пам’ять  як  національна  духовна  цінність  //  Проблеми  

освіти.  Спец  випуск  /  Кол. авт.- Науково-методичний  центр  вищої  освіти  Міністерства  

освіти  і  науки  України,  Вінницька  філія  Відкритого  міжнародного  університету  

розвитку  людини „Україна”,  2004.  -  С. 189-193.  

12. Духнович О. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских.  –  

Львов: Книга, 1957.  –  Ч. 1 

13. Каюков  В.І.  Виховуємо  патріотів  України.  -  Кіровоград: ООО Имекс ЛТД .  - 

2000. -  234 с. 

14. Кресіна  І.  Українська  національна  свідомість  і  сучасні  політичні  процеси.  -  

К.: Вища  школа,  1998.- 164с. 

15. Михальченко  Н.В.   Психологічні особливості розвитку патріотичної 

рефлексії в молодшому шкільному віці засобами українського фольклору //  Вісник  

Одеського  національного  університету. Том  9.   Випуск 8.  Серія: Психологія, 2004  -  С. 

42-49. 

16. Михальченко  Н.В.   Розвиток  патріотичної  рефлексії  у  молодшому  

шкільному  віці //  Вісник  Одеського  національного  університету.  Том  8.   Випуск 10.  

Серія: Психологія, 2003  -  С. 80 - 84. 

17. Михальченко Н.В.  Вплив  гендерних  відмінностей  на  формування  

патріотичної  рефлексії  дітей  молодшого  шкільного  віку  в  сім’ї  //  Гендер:  сучасний  

стан  та  перспективи  розвитку  в  українському  суспільстві.  -  Херсон:  Персей,  2004.  -  

С.53-62.  

18. Михальченко Н.В.  Психокорекція патріотичної рефлексії молодших школярів 

// Психологія і суспільство. - №1(23), Тернопіль, 2006. – С. 121-126.   

19. Михальченко Н.В.  Психологічні особливості  розвитку патріотичної 

рефлексії в молодшому шкільному віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Серія №12.  Психологічні науки: Зб. наукових праць.  – К.: НПУ  імені М.П.Драгоманова, 

2005. -  № 9(33). – С. 153-161. 

20. Михальченко Н.В. Вплив екологічної культури батьків на розвиток 

патріотичної рефлексії молодших школярів // Актуальні проблеми психології / Зб. наукових 
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праць Інституту психології ім. І.І.Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д. – Том 7. 

Випуск 5. Частина 2. - К.: Міленіум, 2005.  – С.32-41. 

21. Михальченко Н.В. Вплив майстерності викладача на розвиток патріотичної 

рефлексії дітей молодшого шкільного віку // Матеріали навчально-методичної міжвузівської 

конференції /Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі / – Одеса: 

ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2005. – С.113-117. 

22. Михальченко Н.В. Вплив педагогічної діяльності вчителя на розвиток 

патріотичної рефлексії дітей молодшого шкільного віку// Матеріали Першої Міжнародної 

науково-практичної конференції /Науковий потенціал світу – 2004/ Том 53/ Психолого-

виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах.  – Дніпропетровськ: Наука і 

освіта,  2004. – С.33-36. 

23. Михальченко Н.В. Вплив родинних традицій на формування патріотичної 

рефлексії молодшого школяра // Актуальні проблеми практичної психології / Збірник 

наукових праць. – Херсон:Персей,  2005. – С.128-132. 

24. Михальченко Н.В. Вплив української символіки на розвиток патріотичної 

самосвідомості молодших школярів// Проблеми освіти. Спец.випуск / Кол.авт. – К.: 

Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницька 

філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, 2004 - С.77-80. 

25. Михальченко Н.В.  Психологічні умови формування патріотичної рефлексії 

молодшого школяра в сім’ї // Психологія і суспільство. - №1(19), Тернопіль, 2005. – С. 69-

76. 

26. Михальченко Н.В. Формування етнічної ідентифікації як стимулювання 

розвитку патріотичної рефлексії // Актуальні проблеми практичної психології/  Збірник 

наукових праць. – Херсон, Персей, 2004. – С.175-178. 

27. Михальченко Н.В. Психологічні  умови  формування  патріотичної  рефлексії  

у молодшому  шкільному  віці: Навчально-методичний   посібник. – Частина 1. – Одеса:  

Первомайський науково-навчальний центр Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова  Одеського національного університету  імені І.І.Мечникова,  - 2005. – 55 с.      

28. Михальченко Н.В. Психологічні  особливості   формування  патріотичної  

рефлексії  у молодшому  шкільному  віці:  Навчально-методичний   посібник. – Частина 2. – 

Одеса:  Первомайський науково-навчальний центр Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова,  - 2005. – 56 с.  

29. Москалець В.П. Психологічні засади виховання духовності в українській 

національній школі: Автореф. дис. …д-ра псих. наук: 19.00.07/ Укр.держ.ун-т. – К.,1996. – 

48с. 

30. Національна  доктрина  розвитку  освіти  //   Освіта.  -  2002 р.  -  № 26.  -  С. 2.   

31. Огієнко  І.  Рідна  мова  і  культура  народу  //  Шляхи  виховання  й  навчання.  -  

Львів: Знання,  1934.  -  Ч.1. – С.  26-31. 

32. Психология  самосознания:        Хрестоматия. /     Гл. ред.            Д.Я. 

Райгородский.  -  Самара,  2003.  -  671 с.   

33. Развитие  нравственных убеждений  школьников / Под  ред.    М.И.  Боришевского.  -  К:  

Радянська школа,  1986.  -   181 с. 

34. Родинна  педагогіка:  Навчально-метод.  Посібник /  А.А. Марушкевич,  В.Г. 

Постовий,  Т.Ф. Алексєєнко  та  ін.  -  Київ: Парапан,  2002.  -  216 с.     

35. Рубинштейн  С.Л. Основы  общей  психологии.  -  СПб.:  Питер, 2003.  -  720с. 

36. Русова С. Дещо з філософії виховання // Вільна українська школа. – 1918. - 

№10. -  С. 304-316. 

37. Русова С. Нова школа соціального виховання // Український освітній журнал. -  

1994. - №1. – С.3. 

38. Савчин М.В.,  Василенко Л.П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 
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39. Соколова  В.Ф.  Український  менталітет: гендерний  аспект  //  Гендер: 

сучасний  стан  та  перспективи  розвитку  в  українському  суспільстві.  -  Херсон:  Персей,  

2004.  -  С.  99-102.     

40. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. -  К.:  

Академвидав,   2003. -   504 с. 

41. Столин В.В.   Самосознание личности. – М.: Наука, 1983. – 284 с. 

42. Сухомлинский     В.А.     Сердце     отдаю     детям.     Рождение гражданина. Письма к 

сыну. -  К.:   Радянська школа, 1985. - 557 с. 

43.  Сухомлинский В.А.  Рождение гражданина.  -  М.:   Молодая гвардия,  1979. -  336  с.

  

44. Сухомлинський  В.О.  Як  виховати  справжню  людину  //  Вибр. твори:  В  5-

ти.  -  К.:  Рад.школа,    1976.- Т.2.   -    С.158 - 416.    

45. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві . - К.: Радянська школа, 1988.  -   424с. 

46. Томчук С.М., Михальченко Н.В. Психологія деструктивних емоційних станів  

та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці: Монографія. -  Миколаїв:  КП – 

Миколаївська обласна друкарня, 2008. – 208с.   

47. Томчук М.І., Шевченко В.В. Психологічні основи військово-патріотичного 

виховання учнів. – Миколаїв: Наука, 1999. – 145с. 

48. Томчук С.М., Томчук М.І. Психологічні аспекти розвитку духовності  // 

Проблеми освіти. Спец.випуск / Кол.авт. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України, Вінницька філія Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини „Україна”, 2004 - С.130-134. 

49. Ушинський  К.Д.  Про  народність  у  громадському  вихованні  //  

Вибр.пед.твори:  У  двох  томах.  -  К.: Вища школа, 1993.  -  Том 1. -  С. 43-103. 

50. Ушинський К.Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти. Вибр.пед.твори: У 2-
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педагогічних  закладів  освіти.  -  К.:  Академія,  2002.  -  528 с.   
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5.Засоби діагностики успішності навчання:  

контрольна робота, поточне опитування, тестування, реферат, презентація, перевірка 

лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт, термінологічний словник, 

розробка тестових завдань, розробка  виховного заходу з національно-патріотичного 

виховання для дітей дошкільного віку. 
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Анотація 

Дисципліна «Національно-патріотичне виховання в закладах дошкільної освіти» 

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

відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім вихователям  для успішної реалізації 

національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти. Програма дисципліни 

розкриває основні категорії національного та патріотичного виховання дошкільників в умовах 

сучасного закладу дошкільної освіти. Дисципліна знайомить із історією національного 

виховання,  проблемами формування особистості дошкільника засобами українського 

фольклору, української символіки, народного календаря.  Велика увага приділяється ідеології 

українського народу. Програма включає вивчення особливостей національно-патріотичного 

виховання в закладах дошкільної освіти, принципи, форми і методи виховання. 

Ключові слова: національне виховання, патріотичне виховання, заклад дошкільної 

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

козацьке виховання. 

Summary 

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

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

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

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

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

the history of national education, the problems of forming the personality of a preschooler by means 

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

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

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

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

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

upbringing.                                     
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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Освітній ступінь 

магістра 

 

10 - 

Практичні, семінарські 

30 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 - 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

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

самостійна робота (33.3%~66.4%). 
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Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність  

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проєкт-презентація 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

3-й - 

Лекції 

 

Освітній ступінь 

магістра 

 

4 - 

Практичні, семінарські 

10 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

106 - 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

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

год. – самостійна робота (11,66%~88,34%). 
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1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу:  розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про 

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

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

студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

Завдання курсу: розвиток методичної компетентності студентів у галузі національно-

патріотичного виховання особистості; утвердження в свідомості і почуттях особистості 

студента патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду 

на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 

права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти 

відповідно до демократичних принципів; формування толерантного ставлення до інших 

народів, культур і традицій. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

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

родинами. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

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

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

етнопсихологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні  результати навчання:  

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

Державним стандартом дошкільної загальної освіти. 

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

відмінності в перебігу пізнавальних процесів. 

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

сучасні навчальні технології. 

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

освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом дошкільної 

загальної освіти. 

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

дошкільну  освіту: Державного стандарту дошкільної освіти, навчальних програм 

предметів. 

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

теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом дошкільної  

загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-

зорієнтованих задач. 

7. ПРН 7. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

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

розвитку й виховання дошкільників.  

 

Мова навчання – українська. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:  

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

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, 

методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової 

школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

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

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з 

різних джерел та формулювання логічних висновків. 

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

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

приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно 

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

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

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

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 

сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів 

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

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-

політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 

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

початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України. 

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

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 

соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння 

соціального контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 

середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до цінування та 

повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей 

учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 

ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

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

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

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення 

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

групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

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

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

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

навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 

виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

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

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

у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 
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враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції 

розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі 

початкової та вищої освіти, а також підвищення професійної майстерності 

викладача, вчителя.  

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

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної 

діяльності дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та 

оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати 

можливі наслідки їх застосування.  

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

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

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

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

матеріалів щодо покращення якості роботи та професійної майстерності.  

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

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

дисциплін психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

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

інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися морального  і 

фізичного вдосконалення своєї особистості,  володіння культурою спілкування 

державною та однією з іноземних мов.  

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

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

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

та відповідати за них.  

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

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

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

 
1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит  1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

Кредит 2. Ідеологія українського народу. 

Тема 3. Український фольклор як засіб національного виховання. Символіка 

українського народу і виховання особистості.  

Кредит 3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах 

дошкільної освіти. 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 
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Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

 

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

 

16 2 4   10 

Усього: 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Ідеологія українського народу  

Тема 3. Український фольклор як засіб національного 

виховання. Символіка українського народу і виховання 

особистості.  

 

30 2 8 - - 20 

Усього:  30 2 8 - - 20 

Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 

Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної 

освіти 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Усього годин: 
120 10 30 - - 80 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів  і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

Тема 1. Історія національного виховання.  

 

13 1 2 - - 10 

Тема 2. Історична пам'ять та історична свідомість. 

 

17  2   15 

Усього: 30 1 4 - - 25 

Кредит  2. Ідеологія українського народу  

Тема 3. Український фольклор як засіб національного 

виховання. Символіка українського народу і виховання 

особистості.  

 

30 1 2 - - 27 

Усього:  30 1 2 - - 27 

Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 
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Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

 

30 1 2 - - 27 

Усього: 
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної 

освіти 

Тема 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 

30 1 2 - - 27 

Усього: 
30 1 2 - - 27 

Усього годин: 
120 4 10 - - 106 

 

 

3. Теми лекційних   занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

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

історична свідомість. 

2 

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

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

2 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 2 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

2 

 Разом: 10 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

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

історична свідомість. 

1 

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

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

1 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 1 



 28 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

1 

 Разом: 4 

 

 

6.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

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

історична свідомість. 

2 

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

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

8 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 8 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

8 

 Разом: 30 

 

 

 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

 

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

історична свідомість. 

2 

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

 Кредит  2. Ідеологія українського народу  

3.  Тема 2. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості. 

2 

 Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції  

4.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 2 

 Кредит  4. Особливості національно-патріотичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

5.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах  дошкільної освіти 

2 

 Разом: 10 

 

8.Самостійна робота 
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Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

2.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

20 

3.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

20 

4.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах   

Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

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

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

20 

Разом:  80 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

25 

2.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

27 

3.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

27 

4.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 27 
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закладах   

Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

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

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

Разом:  106 

 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Питання для індивідуального науково-дослідного завдання  

 з дисципліни «Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти»    

1. Виховання дітей засобами фольклору. 

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

3. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення. 

4. Родинно-національні традиції сім’ї 

5. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській школі за системою 

В.О.Сухомлинського   

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

7. Духовні цінності  особистості у виховному діапазоні. 

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

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

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

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох етапів: 

1 етап – підготовка завдання 

2 етап – захист науково-дослідного завдання  

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів грамотно і послідовно 

створювати презентацію, науково обгрунтувати основні ідеї і положення дитячої 

психології. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) науковість; 

2) обгрунтованість; 

3) змістовність. 

10.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 
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FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

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

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал.Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є 

перевірка глибини засвоєння студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

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

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації національно-патріотичного виховання в закладах 

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

наукового аналізу та синтезу при дослідженні особливостей національно-патріотичного 

виховання особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і 

оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти провідні положення наукових праць 

з педагогіки; чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі 

в дискусії;  виявляють високий рівень мовленнєвої культури;  припускаються кількох 

несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.  
Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до 

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

власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної 

кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

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

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації національно-патріотичного виховання;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

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

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 
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Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. 

Розподіл балів, які отримують студенти по 4-х кредитах 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 1 Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

Кредит 4 

 

20 400 

50 50 100 100 

 

80 

 

 

11. Засоби діагностики  

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

лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт, термінологічний словник, 

розробка тестових завдань, розробка  виховного заходу з національно-патріотичного 

виховання для дітей дошкільного віку. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

12. Методи навчання 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

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

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

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

3. Рекомендована література 

Базова література 

1. Ващенко  Г.  Виховний  ідеал:  Підручник  для  педагогів,  виховників,  молоді  і  

батьків.  -  3-е вид.  -  Полтава: Техніка,  1994.  – Т.1. – 364  с. 

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів: 

Книга, 1996. – С. 134-178. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. – 

333с. 

4. Гнатенко  П.І.  Український  національний  характер.  -  К.: Либідь, 1997. – 234 

с.  

5. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 2011. - 

486с. 

6. Кузь  В.Г., Руденко Ю.Д.,   Сергійчук З.О. Основи національного виховання. -  

К.: ІСДО Центр, 1993. – 152  с. 

7. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  Видавництво  

ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328 с. 

8. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. -  К.: ІСДО, 

1996. – 236 с.   

9. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К.: Знання УРСР, 1985. – 49 с. 
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10. Теоретичні  засади  виховання  національної  самосвідомості  /  За  ред.  

Д.О.Тхоржевського.  -  К.: ІЗМН,  1998. – 324с.    

11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

12. Щербань  П.  Національне  виховання  в  сім’ї.  -  К.: Боривітер,  2000. – 234с. 

Допоміжна література 

1. Азаров  Ю.П.  Искусство  воспитывать:  Книга  для  учителя.  -  М.: 

Просвещение,  1985.  -  448 с.   

2. Анисимов С.Ф.   Мораль и поведение. - 2-е изд. - М.: Мысль,  1985.-   158 с. 

3. Бех  І.Д.  Психологічні  умови  ефективності  виховної  дії  //  Радянська  школа.  

-  1992.  – № 1.  -  C. 41-46. 

4. Бех  І.Д. Довільна  поведінка  школярів  як  мета  виховання  //  Рідна  школа.  - 

1993.  – № 9. – C.  29-32. 

5. Бех И.Д. Психологические основы  управления нравственным развитием 

личности: Автореф. Дис. - …д-ра психол. наук: 19.00.07/  -  К.: НИИ психологии УССР, 1991. 

– 40 с. 

6. Бех І.Д. Від волі до особистості.  - К.: Україна-Віта,  1995. -  202  с. 

7. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник.  -  К.:  

І3МН, 1998. – 204  с. 

8. Власова  Е.И.  Проблемы  формирования  национального  самосознания  

подрастающего  поколения  в  российской  системе  образования  //  Проблеми  освіти.  Спец.  

Випуск /  Кол.авт. – Науково-методичний  центр  вищої  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  

України,  Вінницька  філія  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  

„Україна”,  2004.  -  С. 12-18. 

9. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К.:  Веселка, 

1991.- 234 с. 

10. Дьяков С.И. Мотиваційна сфера сучасного педагога в аспекті духовно-

морального виховання молоді // Проблеми освіти. Спец.випуск / Кол.авт. – К.: Науково-

методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницька філія 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, 2004 - С.193-198. 

11. Дудар  В.В.  Історична  пам’ять  як  національна  духовна  цінність  //  Проблеми  

освіти.  Спец  випуск  /  Кол. авт.- Науково-методичний  центр  вищої  освіти  Міністерства  

освіти  і  науки  України,  Вінницька  філія  Відкритого  міжнародного  університету  

розвитку  людини „Україна”,  2004.  -  С. 189-193.  

12. Духнович О. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских.  –  

Львов: Книга, 1957.  –  Ч. 1 

13. Каюков  В.І.  Виховуємо  патріотів  України.  -  Кіровоград: ООО Имекс ЛТД .  - 

2000. -  234 с. 

14. Кресіна  І.  Українська  національна  свідомість  і  сучасні  політичні  процеси.  -  

К.: Вища  школа,  1998.- 164с. 

15. Михальченко  Н.В.   Психологічні особливості розвитку патріотичної 

рефлексії в молодшому шкільному віці засобами українського фольклору //  Вісник  

Одеського  національного  університету. Том  9.   Випуск 8.  Серія: Психологія, 2004  -  С. 

42-49. 

16. Михальченко  Н.В.   Розвиток  патріотичної  рефлексії  у  молодшому  

шкільному  віці //  Вісник  Одеського  національного  університету.  Том  8.   Випуск 10.  

Серія: Психологія, 2003  -  С. 80 - 84. 

17. Михальченко Н.В.  Вплив  гендерних  відмінностей  на  формування  

патріотичної  рефлексії  дітей  молодшого  шкільного  віку  в  сім’ї  //  Гендер:  сучасний  

стан  та  перспективи  розвитку  в  українському  суспільстві.  -  Херсон:  Персей,  2004.  -  

С.53-62.  

18. Михальченко Н.В.  Психокорекція патріотичної рефлексії молодших школярів 

// Психологія і суспільство. - №1(23), Тернопіль, 2006. – С. 121-126.   
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19. Михальченко Н.В.  Психологічні особливості  розвитку патріотичної 

рефлексії в молодшому шкільному віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Серія №12.  Психологічні науки: Зб. наукових праць.  – К.: НПУ  імені М.П.Драгоманова, 

2005. -  № 9(33). – С. 153-161. 

20. Михальченко Н.В. Вплив екологічної культури батьків на розвиток 

патріотичної рефлексії молодших школярів // Актуальні проблеми психології / Зб. наукових 

праць Інституту психології ім. І.І.Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д. – Том 7. 

Випуск 5. Частина 2. - К.: Міленіум, 2005.  – С.32-41. 

21. Михальченко Н.В. Вплив майстерності викладача на розвиток патріотичної 

рефлексії дітей молодшого шкільного віку // Матеріали навчально-методичної міжвузівської 

конференції /Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі / – Одеса: 

ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2005. – С.113-117. 

22. Михальченко Н.В. Вплив педагогічної діяльності вчителя на розвиток 

патріотичної рефлексії дітей молодшого шкільного віку// Матеріали Першої Міжнародної 

науково-практичної конференції /Науковий потенціал світу – 2004/ Том 53/ Психолого-

виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах.  – Дніпропетровськ: Наука і 

освіта,  2004. – С.33-36. 

23. Михальченко Н.В. Вплив родинних традицій на формування патріотичної 

рефлексії молодшого школяра // Актуальні проблеми практичної психології / Збірник 

наукових праць. – Херсон:Персей,  2005. – С.128-132. 

24. Михальченко Н.В. Вплив української символіки на розвиток патріотичної 

самосвідомості молодших школярів// Проблеми освіти. Спец.випуск / Кол.авт. – К.: 

Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницька 

філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, 2004 - С.77-80. 

25. Михальченко Н.В.  Психологічні умови формування патріотичної рефлексії 

молодшого школяра в сім’ї // Психологія і суспільство. - №1(19), Тернопіль, 2005. – С. 69-

76. 

26. Михальченко Н.В. Формування етнічної ідентифікації як стимулювання 

розвитку патріотичної рефлексії // Актуальні проблеми практичної психології/  Збірник 

наукових праць. – Херсон, Персей, 2004. – С.175-178. 

27. Михальченко Н.В. Психологічні  умови  формування  патріотичної  рефлексії  

у молодшому  шкільному  віці: Навчально-методичний   посібник. – Частина 1. – Одеса:  

Первомайський науково-навчальний центр Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова  Одеського національного університету  імені І.І.Мечникова,  - 2005. – 55 с.      

28. Михальченко Н.В. Психологічні  особливості   формування  патріотичної  

рефлексії  у молодшому  шкільному  віці:  Навчально-методичний   посібник. – Частина 2. – 

Одеса:  Первомайський науково-навчальний центр Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова,  - 2005. – 56 с.  

29. Москалець В.П. Психологічні засади виховання духовності в українській 

національній школі: Автореф. дис. …д-ра псих. наук: 19.00.07/ Укр.держ.ун-т. – К.,1996. – 

48с. 

30. Національна  доктрина  розвитку  освіти  //   Освіта.  -  2002 р.  -  № 26.  -  С. 2.   

31. Огієнко  І.  Рідна  мова  і  культура  народу  //  Шляхи  виховання  й  навчання.  -  

Львів: Знання,  1934.  -  Ч.1. – С.  26-31. 

32. Психология  самосознания:        Хрестоматия. /     Гл. ред.            Д.Я. 

Райгородский.  -  Самара,  2003.  -  671 с.   

33. Развитие  нравственных убеждений  школьников / Под  ред.    М.И.  Боришевского.  -  К:  

Радянська школа,  1986.  -   181 с. 

34. Родинна  педагогіка:  Навчально-метод.  Посібник /  А.А. Марушкевич,  В.Г. 

Постовий,  Т.Ф. Алексєєнко  та  ін.  -  Київ: Парапан,  2002.  -  216 с.     

35. Рубинштейн  С.Л. Основы  общей  психологии.  -  СПб.:  Питер, 2003.  -  720с. 
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36. Русова С. Дещо з філософії виховання // Вільна українська школа. – 1918. - 

№10. -  С. 304-316. 

37. Русова С. Нова школа соціального виховання // Український освітній журнал. -  

1994. - №1. – С.3. 

38. Савчин М.В.,  Василенко Л.П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 

39. Соколова  В.Ф.  Український  менталітет: гендерний  аспект  //  Гендер: 

сучасний  стан  та  перспективи  розвитку  в  українському  суспільстві.  -  Херсон:  Персей,  

2004.  -  С.  99-102.     

40. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. -  К.:  

Академвидав,   2003. -   504 с. 

41. Столин В.В.   Самосознание личности. – М.: Наука, 1983. – 284 с. 

42. Сухомлинский     В.А.     Сердце     отдаю     детям.     Рождение гражданина. Письма к 

сыну. -  К.:   Радянська школа, 1985. - 557 с. 

43.  Сухомлинский В.А.  Рождение гражданина.  -  М.:   Молодая гвардия,  1979. -  336  с.

  

44. Сухомлинський  В.О.  Як  виховати  справжню  людину  //  Вибр. твори:  В  5-

ти.  -  К.:  Рад.школа,    1976.- Т.2.   -    С.158 - 416.    

45. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві . - К.: Радянська школа, 1988.  -   424с. 

46. Томчук С.М., Михальченко Н.В. Психологія деструктивних емоційних станів  

та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці: Монографія. -  Миколаїв:  КП – 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 
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для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Кредит № 1 Кредит № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 
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на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє 

наводити приклади на підтвердження цього і робити 

висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі об’єкти за певними 

ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 
Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед 

інших за зовнішніми ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

 

40 300 

100 80 80 

 

 

Національно-патріотичне виховання в закладах освіти 

Оцінювання 4 кредити = 400 балів 

(  160 б. -аудиторна; 240б.- самостійна робота) 

 
Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (40 б) 
П.1 (13) 

П.2 (13) 

П. 3 (14) 

 

Аудиторні (40 б) 
П.4 (10) 

П.5 (10) 

П.6 (10) 

П.7 (10) 

 

Аудиторні (40 б) 
П. 8 (10) 

П.9 (10) 

П.10 (10) 

П.11 (10) 

 

Аудиторні (40 б) 
П.12 (10) 

П. 13 (10) 

П.14 (10) 

П.15 (10) 

Сам. робота 1 (60 б.) 

 

 

Реферат (40) 

Словник (20) 

 

Сам. робота 2(60 б.) 

 

 

Презентація (40) 

Тестування (20) 

 

Сам. робота 3 (60 б.) 

 

 

 

Індивідуальне завдання(60) 

 

Сам. робота 4 (60 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 
 

Конспект першоджерела (40) 

 

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 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

2020-2021 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

2020-2021 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит  1. Українська народна педагогіка як основа національно-

патріотичного виховання. 

Лекція 1. Історія національного виховання. Історична пам'ять та 

історична свідомість. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту народної педагогіки як основи 

національно-патріотичного виховання; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 
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ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Ващенко  Г.  Виховний  ідеал:  Підручник  для  педагогів,  виховників,  

молоді  і  батьків.  -  3-е вид.  -  Полтава: Техніка,  1994.  – Т.1. – 364  с. 

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – 

Львів: Книга, 1996. – С. 134-178. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 

2011. – 333с. 

4. Гнатенко  П.І.  Український  національний  характер.  -  К.: Либідь, 1997. – 

234 с.  

5. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

6. Кузь  В.Г., Руденко Ю.Д.,   Сергійчук З.О. Основи національного 

виховання. -  К.: ІСДО Центр, 1993. – 152  с. 

7. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328 с. 

8. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. -  К.: 

ІСДО, 1996. – 236 с.   

9. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К.: Знання УРСР, 1985. – 49 с. 

10. Теоретичні  засади  виховання  національної  самосвідомості  /  За  ред.  

Д.О.Тхоржевського.  -  К.: ІЗМН,  1998. – 324с.    

11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

12. Щербань  П.  Національне  виховання  в  сім’ї.  -  К.: Боривітер,  2000. – 

234с. 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит 2. Ідеологія українського народу. 
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Лекція  2. Ідеологія українського народу. Український фольклор як засіб 

національного виховання. Символіка українського народу і виховання 

особистості.  

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту  ідеології українського народу, 

українського фольклору як засобу національного виховання та символіки 

українського народу; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  
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1. Ващенко  Г.  Виховний  ідеал:  Підручник  для  педагогів,  виховників,  

молоді  і  батьків.  -  3-е вид.  -  Полтава: Техніка,  1994.  – Т.1. – 364  с. 

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – 

Львів: Книга, 1996. – С. 134-178. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 

2011. – 333с. 

4. Гнатенко  П.І.  Український  національний  характер.  -  К.: Либідь, 1997. – 

234 с.  

5. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

6. Кузь  В.Г., Руденко Ю.Д.,   Сергійчук З.О. Основи національного 

виховання. -  К.: ІСДО Центр, 1993. – 152  с. 

7. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328 с. 

8. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. -  К.: 

ІСДО, 1996. – 236 с.   

9. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К.: Знання УРСР, 1985. – 49 с. 

10. Теоретичні  засади  виховання  національної  самосвідомості  /  За  ред.  

Д.О.Тхоржевського.  -  К.: ІЗМН,  1998. – 324с.    

11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

12. Щербань  П.  Національне  виховання  в  сім’ї.  -  К.: Боривітер,  2000. – 

234с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит  3. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах освіти. 

Тема 3. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

дошкільному навчальному закладі. Особливості національно-патріотичного  

виховання в початковій школі. Особливості національно-патріотичного  

виховання в старшій школі. Особливості національно-патріотичного  виховання 

в вищому навчальному закладі. 

Мета:  
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- оволодіти знаннями щодо зародження з дитячої психології; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Ващенко  Г.  Виховний  ідеал:  Підручник  для  педагогів,  виховників,  

молоді  і  батьків.  -  3-е вид.  -  Полтава: Техніка,  1994.  – Т.1. – 364  с. 

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – 

Львів: Книга, 1996. – С. 134-178. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 

2011. – 333с. 
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4. Гнатенко  П.І.  Український  національний  характер.  -  К.: Либідь, 1997. – 

234 с.  

5. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

6. Кузь  В.Г., Руденко Ю.Д.,   Сергійчук З.О. Основи національного 

виховання. -  К.: ІСДО Центр, 1993. – 152  с. 

7. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328 с. 

8. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. -  К.: 

ІСДО, 1996. – 236 с.   

9. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К.: Знання УРСР, 1985. – 49 с. 

10. Теоретичні  засади  виховання  національної  самосвідомості  /  За  ред.  

Д.О.Тхоржевського.  -  К.: ІЗМН,  1998. – 324с.    

11. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

12. Щербань  П.  Національне  виховання  в  сім’ї.  -  К.: Боривітер,  2000. – 

234с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 
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5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  
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КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, 

ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Національно-патріотичне виховання в закладах освіти» 

1. Виховання дітей засобами фольклору. 

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

3. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення. 

4. Родинно-національні традиції сім’ї 

5. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській школі за системою 

В.О.Сухомлинського   

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

7. Духовні цінності  особистості у виховному діапазоні. 

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

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

10. Психологічні та моральні орієнтації учасників комунікативної взаємодії в 

сім’ї 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Національно-патріотичне 

виховання в дошкільних закладах освіти» рекомендуємо використовувати такі 

види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни дають можливість студенту самостійно 

опрацювати зміст матеріалу навчальної дисципліни, з яким він частково 

ознайомлюється у процесі лекційних занять. У цьому аспекті практичні та 

лабораторні заняття є тим додатковим комплексом, який розширює та збагачує 

арсенал знань студентів з навчальної дисципліни й активує його навчальну та 

пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 
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Підготовку до практичних занять доцільно починати з ознайомлення з 

питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 
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опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 

Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 
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під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 

Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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Структура навчальної дисципліни 

«Національно-патріотичне виховання  в закладах дошкільної освіти» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання 

Лекція 1.  Історія національного виховання.  2  - -  

Лекція 2.  Історична пам’ять та історична свідомість.  2  - -  

Практична робота  1.  Історія патріотичного 

виховання.  

1.Зміст понять «народознавство», «етнологія», 

«етнографія», порівняння різних наукових підходів.  

2. Українознавство.  

3. Інтегрований курс «Українознавство». 

  2 - -  

Практична робота 2. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням.  

1. Зміст народної педагогіки, її завдання. 

Які принципи, форми і методи роботи обґрунтовує 

народна педагогіка? 

2. Народне родинознавство. Народне 

дитинознавство. Народна виховна практика. 

3. Народна дидактика. Народне краєзнавство. 

Народне вітчизнознавство.  

4. Народна педагогічна деонтологія. 

5. К.Д.Ушинський та його праці «Рідне слово»,  

«Про народність у громадському вихованні». 

6. Чому народ вважає батьків головними 

вихователями? 

7. Погляди  В.О.Сухомлинського на патріотичне 

виховання. 

  2 - -  

Практична робота 3. Виховний потенціал 

давньоукраїнської міфології. 

1. Давньоукраїнська міфологія та її зміст. 

2. Охарактеризувати міфи як культурно-історичні 

пам’ятки народу.  

3. Чи пізнає   людина себе глибше, коли вона вивчає 

міфологію своїх пращурів? 

4. Які якості особистості культивувалися в 

міфологічну епоху? 

5. Які міфи, їхні фрагменти свідчать про те, що наші 

предки дуже цінували силу волі і силу духу? 

6. Про які родинні цінності свідчать 

давньоукраїнські міфи? 

7. Чому наших давніх предків називають 

сонцепоклонниками? 

8. Які традиції українців пов’язані з іменем Богині 

Берегині? 

9. Чи підтверджують міфи, що наш народ здавна 

розвивав хліборобську цивілізацію ? 

  2    
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Самостійна робота  № 1.  

1.Реферат. 

1. Виховання дітей засобами фольклору. 

2. Виховання молодших школярів у сім’ї на засадах 

народної педагогіки. 

3. Громадянське виховання учнів в умовах 

українського державотворення. 

4. Родинно-національні традиції сім’ї 

5. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській 

школі за системою В.О.Сухомлинського   

6. Науково-теоретична спадщина з проблем 

співробітництва сім’ї і школи 

7. Духовні цінності  особистості у виховному 

діапазоні. 

8. Сутність культури поведінки та шляхи її 

формування у дитини в сім’ї 

9. Задоволення потреби вихованця в сім’ї  у 

особистісній безпеці. 

10. Психологічні та моральні орієнтації учасників 

комунікативної взаємодії в сім’ї 

2.Словник ( за кожним кредитом 10 термінологічних 

слів, 40 термінів) 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Ідеологія українського народу 

Лекція 3. Український фольклор як засіб 

національного виховання. Символіка українського 

народу і виховання особистості. 

 2  - -  

Практична робота  4.  Роль українського фольклору у 

вихованні особистості.  

1. З яких груп творів і жанрів складається 

український фольклор? 

2. Яке пізнавальне значення мають найдавніші 

фольклорні жанри (колядки, щедрівки, 

замовляння)? 

3. Поясніть особливості впливу на особистість 

образів і символів фольклорних творів. 

4. У чому полягає виховний потенціал календарного 

фольклору? 

5. Які ви знаєте фольклорні твори, присвячені 

весняним, літнім, осіннім, зимовим святам, датам 

народного календаря? 

6. На прикладі 2-3 письменників розкрийте вплив 

фольклору на поглиблення виховного значення 

літературних творів. 

7. Чи твориться фольклор у наш час? Якщо так, то 

які суспільні і психолого-педагогічні фактори 

впливають на цей процес ? 

8. Що і як, на вашу думку, треба робити, щоб учні 

брали активну участь у продовженні фольклорних 

традицій свого народу? 

9. Які найголовніші ознаки українського 

  2    
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національного характеру і світогляду відображені 

у фольклорних творах?  

Практична робота 5. Основи сучасного козацько-

лицарського виховання. 

1.Історія розвитку козацько-лицарського виховання. 

2. Ступені української козацької системи виховання. 

3. Кодекс лицарської звитяги козаків. 

4. Особливості розвитку козацької духовності. 

5. Козацька філософія. Козацький світогляд. Козацький 

характер. Лицарська мораль. Козацька правосвідомість. 

Українська козацька ідеологія. 

6. Якості козацької дійсності: мудрість, шляхетність, 

мужність, справедливість. 

  2    

Практична робота 6. Педагогіка народного 

календаря. 

1. Розкрити основні етапи становлення і розвитку 

українського народного календаря, його 

виховних функцій. 

2. Чому не лише кожному батькові, матері, 

педагогові, ай кожному учню необхідно знати 

традиції народного календаря? 

3. Наведіть приклади реалізації принципу природо 

відповідності виховання засобами народного 

календаря. 

4. У чому полягає специфіка, самобутність 

українського народного календаря, його традицій 

і звичаїв? 

5. Які традиції народного календаря сприяють 

вихованню любові до хліборобської праці? 

  2    

Практична робота 7. Особливості народного 

календаря. 

1. Розкрити основний зміст і спрямованість 

зимових свят, дат, свят, традицій народного 

календаря. Зясувати виховний потенціал зимових 

календарних свят. 

2. Які весняні календарні свята? 

3. Розкрийте свої переживання, почуття, настрої в 

процесі підготовки і відзначення вербної неділі, 

Великодня і Дня пам’яті померлих людей, 

загиблих воїнів 

4. Який основний зміст народних літніх свят? 

5. Який основний зміст народних осінніх  свят? 

6. Як ви визначаєте дати, свята родинного 

календаря? 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-

патріотичне виховання в закладах дошкільної  

освіти» 

Розробка тестів. (40 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом та по 4 варіанти відповіді) 

     20 

1.        

КРЕДИТ 2 30 2 8 - - 20 
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Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 

Лекція 4. Зміст ідеології українського народу  2  - -  

 Практична робота  8. Основні ідеї 

української народної ідеології. 
 1.  Що таке народна ідеологія і які її 

історичні функції 

 2.  Які основні ідеї можна виділити в 

українській народній ідеології 

 3. Які ідеї, морально-духовні цінності 

плекав наш народ з давніх-давен про 

власну етнічну (національну) державу 

 4. Поясність, як народна ідеологія оцінює 

факти забуття рідної мови, культури. 

  2    

 Практична робота  9. Українська 

народна ідеологія та її функції. 

 1.Які  ідеї є головними в українській 

народній ідеології 

 2. Розкрийте спільні і специфічні відмінні 

ознаки змісту понять «народна 

ідеологія», «українська національна 

ідеологія», «ідеологія державотворення». 

 3. Розкрити українську родину як головний 

осередок збереження, творчого 

застосування і збагачення народної 

ідеології. Як впливає ідейна система, що 

її дотримується в родинному житті, на 

виховання дітей 

 4. Яке ставлення до історичного минулого 

відстоює етноідеологія українського 

народу? 

  2    

Практична  робота 10. Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді ( Додаток до 

наказу МОН України №641 від 16.06.2015) 

1. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

дошкільному навчальному закладі.  

2. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

початковій школі.  

3. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

середній та старшій школі. 

   2    

Практична робота  11.  Особливості використання 

Концепції національно-патріотичного  виховання 

дітей та молоді в закладах освіти 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

 

     20 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти 
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Лекція 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 2  - -  

Практична робота  12.  Особливості національно-

патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

1. Завдання національно-патріотичного  виховання. 

2. Структура виховного процесу в ЗДО. 

3. Мотиви виховання. 

 

  2    

Практична робота  13. Особливості національно-

патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

4. Принципи виховання. 

5. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи . 

6. Критерії вихованості особистості дошкільника. 

  

  2    

 Практична робота  14. Використання 

символіки українського народу  в ЗДО 

( на прикладі виховних заходів) 

 

   2    

 Практична робота 15. Використання  

змісту народного календаря   в ЗДО ( 

на прикладі виховних заходів) 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Конспект першоджерела 

  

     20 

Контрольна робота 1. 

Перелік питань: 

2. Історія національного виховання. 

3. Зміст української народної педагогіки та зв'язок з 

національним вихованням. 

4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 

5. Український фольклор як засіб національного 

виховання. 

6. Символіка українського народу і виховання 

особистості. 

7. Роль українського фольклору у вихованні 

особистості.  

8. Основи сучасного козацько-лицарського 

виховання. 

9. Педагогіка народного календаря. 

10. Українська народна ідеологія та її функції. 

11. Ідеологія українського народу. 

12. Особливості національно-патріотичного  

виховання в дошкільному навчальному закладі.  

      

КРЕДИТ 4 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
120 10 30 - - 80 
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2019-2020 н.р. 

Інструктивно-методичні матеріали  з дисципліни  

«Національно-патріотичне виховання в закладах дошкільної  освіти» 

для студентів 618 групи, денної  форми навчання 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта  Вибіркова 

 Спеціальність  

 012 Дошкільна освіта 

 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

 2020 2021 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 10 
Семестр 

Загальна кількість годин 

120 

3 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 4,2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

10 - 

Практичні, семінарські 

30 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 - 

Вид контролю: залік 

 

Контрольні роботи - 1 

 

Загальні вимоги до організації роботи студента : 

1. Зошит для лекційних робіт 

2. Зошит для практичних робіт або папка з матеріалами практичних робіт студента.  

4. Папка з матеріалами  самостійної  роботи студента. 
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Структура навчальної дисципліни 

«Національно-патріотичне виховання  в закладах освіти» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Українська народна педагогіка як основа  

національно-патріотичного виховання. 

Лекція 1.  Історія національного виховання.  2  - -  

Лекція 2.  Історична пам’ять та історична свідомість.  2  - -  

Практична робота  1.  Історія патріотичного 

виховання.  

1.Зміст понять «народознавство», «етнологія», 

«етнографія», порівняння різних наукових підходів.  

2. Українознавство.  

3. Інтегрований курс «Українознавство». 

  2 - -  

Практична робота 2. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням.  

8. Зміст народної педагогіки, її завдання. 

Які принципи, форми і методи роботи обґрунтовує 

народна педагогіка? 

9. Народне родинознавство. Народне 

дитинознавство. Народна виховна практика. 

10. Народна дидактика. Народне краєзнавство. 

Народне вітчизнознавство.  

11. Народна педагогічна деонтологія. 

12. К.Д.Ушинський та його праці «Рідне слово»,  

«Про народність у громадському вихованні». 

13. Чому народ вважає батьків головними 

вихователями? 

14. Погляди  В.О.Сухомлинського на патріотичне 

виховання. 

  2 - -  

Практична робота 3. Виховний потенціал 

давньоукраїнської міфології. 

10. Давньоукраїнська міфологія та її зміст. 

11. Охарактеризувати міфи як культурно-історичні 

пам’ятки народу.  

12. Чи пізнає   людина себе глибше, коли вона вивчає 

міфологію своїх пращурів? 

13. Які якості особистості культивувалися в 

міфологічну епоху? 

14. Які міфи, їхні фрагменти свідчать про те, що наші 

предки дуже цінували силу волі і силу духу? 

15. Про які родинні цінності свідчать 

давньоукраїнські міфи? 

16. Чому наших давніх предків називають 

сонцепоклонниками? 

17. Які традиції українців пов’язані з іменем Богині 

Берегині? 

18. Чи підтверджують міфи, що наш народ здавна 

розвивав хліборобську цивілізацію ? 

  2    
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Самостійна робота  № 1.  

1.Реферат. 

11. Виховання дітей засобами фольклору. 

12. Виховання молодших школярів у сім’ї на засадах 

народної педагогіки. 

13. Громадянське виховання учнів в умовах 

українського державотворення. 

14. Родинно-національні традиції сім’ї 

15. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській 

школі за системою В.О.Сухомлинського   

16. Науково-теоретична спадщина з проблем 

співробітництва сім’ї і школи 

17. Духовні цінності  особистості у виховному 

діапазоні. 

18. Сутність культури поведінки та шляхи її 

формування у дитини в сім’ї 

19. Задоволення потреби вихованця в сім’ї  у 

особистісній безпеці. 

20. Психологічні та моральні орієнтації учасників 

комунікативної взаємодії в сім’ї 

2.Словник ( за кожним кредитом 10 термінологічних 

слів, 40 термінів) 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Ідеологія українського народу 

Лекція 3. Український фольклор як засіб 

національного виховання. Символіка українського 

народу і виховання особистості. 

 2  - -  

Практична робота  4.  Роль українського фольклору у 

вихованні особистості.  

10. З яких груп творів і жанрів складається 

український фольклор? 

11. Яке пізнавальне значення мають найдавніші 

фольклорні жанри (колядки, щедрівки, 

замовляння)? 

12. Поясніть особливості впливу на особистість 

образів і символів фольклорних творів. 

13. У чому полягає виховний потенціал календарного 

фольклору? 

14. Які ви знаєте фольклорні твори, присвячені 

весняним, літнім, осіннім, зимовим святам, датам 

народного календаря? 

15. На прикладі 2-3 письменників розкрийте вплив 

фольклору на поглиблення виховного значення 

літературних творів. 

16. Чи твориться фольклор у наш час? Якщо так, то 

які суспільні і психолого-педагогічні фактори 

впливають на цей процес ? 

17. Що і як, на вашу думку, треба робити, щоб учні 

брали активну участь у продовженні фольклорних 

традицій свого народу? 

18. Які найголовніші ознаки українського 

  2    
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національного характеру і світогляду відображені 

у фольклорних творах?  

Практична робота 5. Основи сучасного козацько-

лицарського виховання. 

1.Історія розвитку козацько-лицарського виховання. 

2. Ступені української козацької системи виховання. 

3. Кодекс лицарської звитяги козаків. 

4. Особливості розвитку козацької духовності. 

5. Козацька філософія. Козацький світогляд. Козацький 

характер. Лицарська мораль. Козацька правосвідомість. 

Українська козацька ідеологія. 

6. Якості козацької дійсності: мудрість, шляхетність, 

мужність, справедливість. 

  2    

Практична робота 6. Педагогіка народного 

календаря. 

6. Розкрити основні етапи становлення і розвитку 

українського народного календаря, його 

виховних функцій. 

7. Чому не лише кожному батькові, матері, 

педагогові, ай кожному учню необхідно знати 

традиції народного календаря? 

8. Наведіть приклади реалізації принципу природо 

відповідності виховання засобами народного 

календаря. 

9. У чому полягає специфіка, самобутність 

українського народного календаря, його традицій 

і звичаїв? 

10. Які традиції народного календаря сприяють 

вихованню любові до хліборобської праці? 

  2    

Практична робота 7. Особливості народного 

календаря. 

7. Розкрити основний зміст і спрямованість 

зимових свят, дат, свят, традицій народного 

календаря. Зясувати виховний потенціал зимових 

календарних свят. 

8. Які весняні календарні свята? 

9. Розкрийте свої переживання, почуття, настрої в 

процесі підготовки і відзначення вербної неділі, 

Великодня і Дня пам’яті померлих людей, 

загиблих воїнів 

10. Який основний зміст народних літніх свят? 

11. Який основний зміст народних осінніх  свят? 

12. Як ви визначаєте дати, свята родинного 

календаря? 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-

патріотичне виховання в закладах дошкільної  

освіти» 

Розробка тестів. (40 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом та по 4 варіанти відповіді) 

     20 

13.        

КРЕДИТ 2 30 2 8 - - 20 
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Кредит  3. Ідеологія українського народу та її функції 

Лекція 4. Зміст ідеології українського народу  2  - -  

 Практична робота  8. Основні ідеї 

української народної ідеології. 
 1.  Що таке народна ідеологія і які її 

історичні функції 

 2.  Які основні ідеї можна виділити в 

українській народній ідеології 

 3. Які ідеї, морально-духовні цінності 

плекав наш народ з давніх-давен про 

власну етнічну (національну) державу 

 4. Поясність, як народна ідеологія оцінює 

факти забуття рідної мови, культури. 

  2    

 Практична робота  9. Українська 

народна ідеологія та її функції. 

 1.Які  ідеї є головними в українській 

народній ідеології 

 2. Розкрийте спільні і специфічні відмінні 

ознаки змісту понять «народна 

ідеологія», «українська національна 

ідеологія», «ідеологія державотворення». 

 3. Розкрити українську родину як головний 

осередок збереження, творчого 

застосування і збагачення народної 

ідеології. Як впливає ідейна система, що 

її дотримується в родинному житті, на 

виховання дітей 

 4. Яке ставлення до історичного минулого 

відстоює етноідеологія українського 

народу? 

  2    

Практична  робота 10. Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді ( Додаток до 

наказу МОН України №641 від 16.06.2015) 

1. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

дошкільному навчальному закладі.  

2. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

початковій школі.  

3. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

середній та старшій школі. 

   2    

Практична робота  11.  Особливості використання 

Концепції національно-патріотичного  виховання 

дітей та молоді в закладах освіти 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

 

     20 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Особливості національно-патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти 
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Лекція 5. Особливості національно-патріотичного  

виховання в закладах дошкільної освіти. 

 2  - -  

Практична робота  12.  Особливості національно-

патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

7. Завдання національно-патріотичного  виховання. 

8. Структура виховного процесу в ЗДО. 

9. Мотиви виховання. 

 

  2    

Практична робота  13. Особливості національно-

патріотичного  виховання в закладах дошкільної 

освіти. 

10. Принципи виховання. 

11. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи . 

12. Критерії вихованості особистості дошкільника. 

  

  2    

 Практична робота  14. Використання 

символіки українського народу  в ЗДО 

( на прикладі виховних заходів) 

 

   2    

 Практична робота 15. Використання  

змісту народного календаря   в ЗДО ( 

на прикладі виховних заходів) 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Конспект першоджерела 

  

     20 

Контрольна робота 1. 

Перелік питань: 

14. Історія національного виховання. 

15. Зміст української народної педагогіки та зв'язок з 

національним вихованням. 

16. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 

17. Український фольклор як засіб національного 

виховання. 

18. Символіка українського народу і виховання 

особистості. 

19. Роль українського фольклору у вихованні 

особистості.  

20. Основи сучасного козацько-лицарського 

виховання. 

21. Педагогіка народного календаря. 

22. Українська народна ідеологія та її функції. 

23. Ідеологія українського народу. 

24. Особливості національно-патріотичного  

виховання в дошкільному навчальному закладі.  

      

КРЕДИТ 4 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
120 10 30 - - 80 

 

 



 77 

Національно-патріотичне виховання в закладах освіти 

 

Оцінювання 4 кредити = 400 балів 

(  160 б. -аудиторна; 240б.- самостійна робота) 

 
Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (40 б) 

П.1 (13) 
П.2 (13) 

П. 3 (14) 

 

Аудиторні (40 б) 

П.4 (10) 
П.5 (10) 

П.6 (10) 

П.7 (10) 

 

Аудиторні (40 б) 

П. 8 (10) 
П.9 (10) 

П.10 (10) 

П.11 (10) 

 

Аудиторні (40 б) 

П.12 (10) 
П. 13 (10) 

П.14 (10) 

П.15 (10) 

Сам. робота 1 (60 б.) 

 

 

Реферат (40) 

Словник (20) 

 

Сам. робота 2(60 б.) 

 

 

Презентація (40) 

Тестування (20) 

 

Сам. робота 3 (60 б.) 

 

 

 

Індивідуальне завдання(60) 

 

Сам. робота 4 (60 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 
 

Конспект першоджерела (40) 

 

 

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 

 

Список рекомендованої літератури 

Базова література 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

                                                   

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись разом 

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 
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2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 

3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 
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1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 

2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

20 

6.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

20 

7.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

20 

8.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах   

Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

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

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

20 

Разом:  80 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

та історична свідомість. 

Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

Словник.  

25 

6.  Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як 

засіб національного виховання. Символіка українського народу і 

виховання особистості 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему «Національно-патріотичне 

виховання в закладах дошкільної освіти» 

«Основи сучасного козацько-лицарського виховання» 

«Педагогіка народного календаря». 

Розробка тестів.  

27 

7.  Тема 4. Зміст ідеології українського народу 

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

27 

8.  Тема 5. Особливості національно-патріотичного  виховання в 

закладах   

27 
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Самостійна робота № 4. 

1) Контрольна робота 

3) Конспект першоджерела 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

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

Особливості національно-патріотичного  виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  

 

Разом:  106 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Національно-патріотичне виховання  

в закладах дошкільної освіти» 

                                                   

 (заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  
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6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 

7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 

8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 
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              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 

      23-  номер сторінки використаної літератури.       

Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Виховний захід 

(зразок) 

« Люби і знай свій рідний край» 

Мета: 

Пробуджувати пізнавальні інтереси батьків до національно – 

патріотичного виховання дітей 

Формувати почуття відповідальності за виховання патріотичних почуттів 

у своїх дітей 

Поповнити знання про історію свого народу, родоводу, української нації, 

її культури та побуту. 

Сприяти здійсненню національно - патріотичного виховання дошкільнят 

засобами родинного виховання, 

Викликати бажання примножувати родинні звичаї, берегти свою 

національну культуру, передавати кращі традиції підростаючому поколінню 

Створити атмосферу спільності інтересів педагогів, батьків та дітей, 

Актуалізувати педагогічний потенціал родини, збагачувати родини 

сімейними традиціями. 

 

Вступне слово вихователя. 

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного 

процесу дошкільнят, яке здійснюється на прикладах історії становлення 

Української державності, українського козацтва, героїчних часів визвольного 

руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки культури і спорту. Національно-

патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, 

організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління , пронизує 

всі сторони життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову, 

педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право. 

Сформувати особистість національно свідомого громадянина своєї держави, 

прищепити любов до своєї Батьківщини, рідної землі, виховати повагу до 
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традицій, історії і культури свого народу – покликання і обов’язок педагогів 

дошкільного закладу. Втім, неможливо досягнути цієї мети без співпраці з 

батьками та родинами вихованців. Видатний педагог, наш сучасник і земляк 

Мирослав Стельмахович , один з теоретиків українського родинного виховання 

серед усіх напрямів виховання наголошував саме на колосальний потенціал 

родинного виховання. У підручнику «Українська родинна педагогіка» та в ряді 

статей він обґрунтував такі педагогічні ідеї : «Традиційне українське родинне 

виховання – це історично сформована, через безперервне застосування 

впродовж багатьох віків у середовищі українців педагогічна система поглядів, 

ідеалів та засобів батькісько - материнського й родичівсько - свояцького впливів 

на дітей та молодь, спрямованих на формування життєдіяльних особистостей, 

забезпечення розвитку духовної єдності, наступності, спадковості поколінь і 

безсмертя нації. Особлива його виховна цінність полягає в тому, що воно 

базується на ґрунті рідної мови й звичаєвої родинно-побутової культури, своїм 

вмістом і духом підпорядковується самобутній природі української дитини, 

потребам забезпечення її належного тілесного, духовно-морального й 

інтелектуального розвитку, повністю відповідає прагненням й корінним 

інтересам батьків та народу в цілому, а також ідеалам української педагогіки у 

формуванні довершеної особистості українця». 

Втім, щоб виховати патріота, самі дорослі мають бути ними, знати, 

любити, берегти і примножувати традиції і культуру рідного народу. Отож, щоб 

перевірити, а відтак і поповнити свої знання про нашу Батьківщину пропонуємо 

вам пограти Брейн – ринг « Люби і знай свій рідний край» 

Брейн – ринг для батьків 

« Люби і знай свій рідний край» 

Ведуча з допомогою стрічки ділить батьків на дві команди, представляє 

членів жюрі. 

Першу команду позначають синім прапорцем , другу – жовтим. 

За кожну правильну відповідь перша команда отримує синю стрічку, 

друга – жовту 



 93 

І раунд : «Назви народні символи України. 

Правила : З трьох варіантів відповідей знайти правильну, швидко підняти 

прапорець ( або руку). 

1. Що на Україні є Берегинею житла, вона оберігає не лише від холоду, від 

зла, але й береже чистоту людської душі. 

А)двір 

б)хлів 

в)хата 

2.Що символізує родинне вогнище, і була священна, як мати. Вона 

обігрівала всіх і годувала. 

А)свічка 

б)пічка 

в)лампа 

3.Як називається найсвятіше місце в хаті. Там висіли ікони, прикрашені 

рушниками і пахучими травами, там садили почесних гостей, молодих під час 

весілля, там ставили Дідуха на Різдво. 

а)покуть 

б)вікно 

в)сіни 

4. Що вішали над дверима, над вікнами стелили на столі, найкращим 

накривали ікони. 

А)килими 

б)серветки 

в)рушники 

Підсумок : Того ,хто шанує рідну домівку, шануватиме доля. 

Окрім всього-хата-то скарбниця народних духовних традицій, бо в ній дух 

народу і душі кожного покоління людей. 

Хай живе наш рідний дім! Тепло затишно у нім. 

Тут і тато , тут і ненька, і бабусенька рідненька, 

І веселий наш дідусь-крутить пишний русий вус. 
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(Є.Железнякова). 

2 раунд «Народні символи-рослини» 

Правила: знайти правильну відповідь та вірш до неї. 

5.Що є символом життя, крові, вогню. Ця рослина символізує 

материнство: кущ-мати, ягідки –діти. 

а)малина 

б)калина 

в)горобина 

На городі біля тину, чепурилася калина. 

Почепила ягід грона, мов намистечко червоне. 

І співала ніжно й тихо:-не робіть калині лиха, 

Не ламайте, бо калина-це маленька Україна! 

(Ярослав Скидан) 

6.Що своїм корінням скріплює береги, очищає воду, коли копали 

криницю, то кидали шматок колоди для очищення води. Під ним молодь 

призначала побачення , освідчувалися в коханні. 

а)журба 

б)фарба 

в)верба 

Тане сніг ,течуть струмки, 

Ожива травичка, і до сонця гілочки. 

Простягла вербичка. І м’якенькі , як пушок 

Ніжні і шовкові,ніжно дивляться з гілок. 

Котики вербові. 

7.Що є символом дівочої краси жіночого суму, самотності. Вважають, що 

це дерево здатне забирати з людей негативну енергію, і очищати повітря від 

злих духів та всього шкідливого та негативного. 

а)тополя 

б)ясень 

в)дуб 
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8.Символ ніжного душевного смутку, випромінює красу, але сама по-собі 

скромна. Вона приваблює 

До себе кожного , але не виносить до себе грубого ставлення. Це дерево не 

вибагливе до життєвих умов, але любить спокій і затишок. 

а)береза 

б)липа 

в)осика 

Берізонько, берізенько ти мавко лісова, 

Зелені твої кіски, вітрисько розвіва. 

Стоїш ти при дорозі у травах і кущах 

І білі твої ноги все миєш на дощах. 

9.Яке дерево являється символом рідної землі та України, матері й 

дівчини-нареченої. Крім того вона символізує вічну весну-літо, красу та взаємну 

любов. 

а)вишня 

б)слива 

в)груша 

Ми з мамою біля мого вікна, в дворі садили вишеньку учора. 

Хай зовсім ще малесенька вона, на ній уже листочки будуть скоро. 

Ми вкриємо від зазимків її і не дамо зломити злому вітру, 

Ще прилетять до неї солов’ї коли вона розквітне білим цвітом. 

Від сонечка , тепла весняних днів, 

Ростиме вишня з кожним днем все вище, 

Для того , хто деревце посадив 

Земля стає і ближча і рідніша. 

3 раунд « Стародавні обереги і святині» 

Правила ті ж , що в попередньому раунді 

10.Стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, злагоди і подружньої 

вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань. Цей виріб від слова «руки», 
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бо руки його творять, і він передається з руки в руки. Цей виріб символізує 

святність і незабутність. 

а)запаска 

б)сорочка 

в)рушник 

Подивись як цвітуть рушники, наче квіти весняні. 

Людям радіють несуть, кольори ті жаркі, полум’яні. 

А буває журбавідгукнеться хрестом почорнілим 

Вишивалась судьба-і стривоженесерцебриніло. 

Рушники, рушники та краса моїочімилує, 

Хочминають роки, а народ бережеїх, шанує. 

11.Національна святиня ,символізує собою багатство, високумудрість, і 

традиційнийзв’язок, багатьохпоколінь-зв’язок , що не переривається віками. 

а)вишиванка 

б)шаровари 

в)хустинка 

Вишиванка–цеоберіглюдини, від лихого ока, та злихдухів. 

«Вишивала мама синіми нитками- 

Зацвіливолошки буйно між житами 

Маки та волошки, мальвибіляхати, 

Долю для дитини, вишиваламати. 

Оберіг-сорочку, вишила для сина, 

Візерунком стали символи Вкраїни. 

І верба й калина, сонях біля хати, 

Щастя для дитини-вишивала мати! 

Оберіг-сорочку, вишила для сина, 

Візерунком стала ріднаУкраїна, 

Мамину турботузбереже сорочка 

Захистять від лиха хрестиків рядочки. 
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12.Символ життя долі життєвої сили, символ дівоцтва традиційно 

прикрашали ізнокольоровими стрічками. 

а)вінок 

б)танок 

в)склянка 

У віночку нашім 

Різнобарвні квіти- 

символ України 

і дарунок літа. 

13. Що є символом сонця, життяйого безсмертя, любові і краси, весняного 

відродження, щастя , радості у християнській культурі українців. Цей оберіг 

став символом воскресіння. В народі кажуть : У світі дотиі снуватиме любов, 

доки люди писатимуть ці вироби». 

Я з-за столу не вставала, 

На яєчку малювала, 

Роду нашого святиню- 

Українську берегиню, 

Гарна писанка у мене 

Бо вона для тебе нене. 

14.Символ багатства, забезпеченого життя і родинного благополуччя, 

скошене або зіжате його зв’язували і складали півкопи. Його ставили на покутті 

в урочисті дні (хрестини, весілля, Різдво), а після Щедрого вечора спалювали , 

щоб вернутися в жнива щедрим урожаєм. 

а)серп 

б)ціп 

в)сніп 

15.Ритуальний священний хліб, котрий має художньо виконану естетично 

оздоблену круглу ,сонячну форму. Його спекти не легко, а вберегти долю, котру 

він щедро дарує ,ще важче. 

а)хліб 
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б)коровай 

в)булочка 

16.Яка квітка є символом любові до рідної землі до свого народу, до 

батьківської хати. Уособлює духовне коріння людини , її рівність в духовній 

спадщині предків. 

а)айстра 

б)троянда 

в)мальва 

Підсумок: Отже, в народі було дуже багато оберігів і символів: рослини, 

речі, вишиванки. Усі вони несли турботу і тепло тим, хто їх доглядав, 

виготовляв або ними користувався. З покоління в покоління передавали предки 

легенди про чудодійну силу цих символів і оберегів. 

4 раунд «Державні символи». 

Правила : Назвати державний символ України: 

Це тканина двох кольорів : синій і жовтий. 

(синє море,а бо небо над золотою нивою). 

2.Символізує трійцю життєтворчих енергій, тобто 

МУДРІСТЬ, ЗНАННЯ, ЛЮБОВ. 

(або Вогонь, Воду і Життя). 

3. Вірш Павла Чубинського, покладений на музику Михайла Вербицького 

«Ще не вмерлаУкраїна». 

Підсумок: Кожна держава має свою національну символіку: Герб, Прапор, 

Гімн. По ним впізнають державу, з якої пливуть кораблі у морі, летять літаки у 

небі, змагаються команди на міжнародних спартакіадах та олімпіадах, їх 

захищають воїни під час військових змагань. Знайомте малюків здержавними 

символами і це допоможе глибше пізнати свою країну. 

5 раунд «Закінчи прислів’я» 

1.Без верби і калини ( немає України) 

2.Жити (Вітчизні служити). 

3.Без Батьківщини (немає людини). 
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4.За морем тепліше , (та вдома миліше) 

5.Та земля мила (де мати) 

6.У ріднім краю (як у раю) 

7.Всюди добре (а вдома найліпше) 

8.Кожен край має свій (звичай). 

Підсумок: Недарма кажуть, « Народ скаже, як зав’яже». Тож влучніше від 

народної мудрості ніхто не висловиться. Тому використовуйте в своєму 

спілкуванні з дітьми народні вислови, прислів’я, примовки. 

6 раунд «Народні назви місяців» 

Правила : назвати народні назви місяців 

Січень-просинець 

Лютий-лютим, студень 

Березень-сонце грій, весновій, вітроніс 

Квітень-цвітень 

Травень-вінець весни 

Червень-полудень, рум’янець, різноцвіть, сінокісник, перволіть,світозар 

,сонце крес, червець. 

Липень-косень, Гедзель, липець 

Серпень-серпанок, спасівець, живець, хлібосол. 

Вересень-верес, сівень, ревун, «бабине літо» 

Жовтень-падолист, падзерник, зазимник. 

Листопад-братчик 

Грудень-хмурень,мочавець, андієць 

7 раунд . Асоціації « Чи знаєте Ви міста України» 

Де поле терну-Тернопіль 

Місто за порогами - Запоріжжя 

Місто , в якому забагато галасу - Шумськ 

Місто Левів-Львів 

Дружина віника - Вінниця 

Де добувають Кремінь-Кременець 
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Яга під Тином - Яготин 

Початок чаю - Почаїв 

Місто вужів - Ужгород 

За ліщиною - Заліщики 

Місто де всі шепочуть - Шепетівка 

Поганяє Дубом - Дубно 

Теребим-ля -Теребовля 

Де найкращі лани - Ланівці 

Мир і жито - Житомир 

Не криве,а –Рівне 

Де їв Микола-Миколаїв 

Чорні вівці - Чернівці 

Непрямі роги - Кривий ріг 

8 раунд « Відгадай загадку.» 

1. Всі його люблять, всі його чекають, а хто на нього подивиться — кожен 

скривиться  

(Сонце)  

2. По соломі ходить, а не шелестить.  

(Тінь) 

 3. Хоч має вухо, а не чує.  

(Голка) 

4. Що в хаті взимку замерзає, а надворі ні?  

(Вікно)  

5. Хто завжди правду каже?  

(Дзеркало)  

9 раунд . Казки-загадки 

1 Він звірят усіх лікує,  

Від холери їх рятує.  

Вилікує він за мить 

Все, що в звірів заболить.  
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(Айболить) 

2 Сидить півник на печі  

Їсть смачненькі калачі.  

Ось лисичка прибігає,  

Півника мерщій хапає.  

Біжить півень рятувати, 

В лиса півника забрати.  

(Котик і півник) 

3 Старенька бабуся у лісі жила, 

Гостинці для неї онука несла. 

Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? 

Як казка ця зветься?  

Хто б відповів? 

(Червона Шапочка) 

4 Підробив він голосок,  

Став малим співати.  

Здогадалися вони: 

Вовк — не наша мати.  

(Вовк і семеро козенят) 

5 Ой, набридло на віконці  

Все на сонечку сидіть. 

Я візьму і покочуся, 

Щоб побачити весь світ.  

(Колобок) 

6 Працювала я у хатці, 

Танцювала у палаці. 

Є така у мене звичка — 

Десь губити черевички.  

(Попелюшка) 

7 На городі виростала,  
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Сили набирала,  

Непомітно, дуже швидко,  

Великою стала. 

Став тут дід усіх гукати 

Та красуню рвати.  

А цю казку, діти, ви  

Встигли відгадати?  

(Ріпка) 

8 Жабці сумно в жабуринні,  

Жабці б – крила журавлині.  

Журавлем вона літала б,  

Жабенят розвеселяла б.  

(жаба-мандрівниця)  

Наприкінці кінці змагань члени жюрі підраховують стрічки, визначають 

переможця. Нагорода для батьків – виступи їхніх дітей. 
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