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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка 

(загальна, дошкільна, історія дошкільної педагогіки)» складена Курчатовою А.В. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

012 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності навчання і 

виховання дітей дошкільного віку.  

Міждисциплінарні зв’язки: дитяча психологія, філософія, фахові методики 

дошкільної освіти.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільного профілю, 

здатних здійснювати всебічний розвиток особистості дитини, використовуючи 

надбання народної, педагогіки, а також досягнення педагогічної науки і передової 

практики дошкільного виховання. 



 

Завдання : 

1. розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей 

дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності 

дошкільників. 

2. ознайомити студентів з надбаннями народної педагогіки, 

досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в 

галузі дошкільної освіти. 

3. формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання, 

навчання і розвитку 

4. сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього 

фахівця в галузі дошкільної освіти, любові та поваги до особистості дитини. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

 

 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-2 здатність розуміти права людини, гуманістичні традиції та 

загальнолюдські цінності, формувати власну етичну позицію та дотримуватися 

правил соціально відповідальної поведінки; 

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

позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію 

щодо суперечливих питань історії; 

ЗК-8 здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми 

на основі науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний 

зміст. 

 

ІІ. Фахові: 

ФК-12 здатність створювати передумови морального здоров’я в різних 

формах роботи та у повсякденному житті, виховувати у дітей моральність, 

сприяти їх моральному волевиявленню, вмінню відповідно реагувати на життєві 

ситуації,  поводитись у відповідності до моральних норм поведінки; 



 

ФК-29 здатність ефективно застосовувати психолого-педагогічні знання для 

побудови ефективного навчально-виховного процесу, здійснювати психолого-

педагогічний супровід навчальної діяльності; 

ФК-46 здатність володіти знаннями щодо розвитку освіти та виховання, 

зокрема громадського дошкільного виховання в різних країнах світу, в тому числі 

й Україні, у різні історичні епохи; розвитку педагогічної думки в педагогічних 

системах класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки; 

ФК-47 здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати у 

сучасну практику навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-48 здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для 

дошкільних навчальних закладів; 

ФК-49 здатність компетентно використовувати законодавчі і нормативні 

документи у галузі дошкільної освіти; 

ФК-50 здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку педагогічної науки 

в цілому та дошкільній освіті зокрема; 

ФК-51 здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

ФК-61  здатність до оволодіння знаннями про системи поглядів на історію 

педагогічної думки й освіти, громадського дошкільного виховання в Україні та 

зарубіжних країнах; 

ФК-62  здатність об’єктивно оцінювати історико-педагогічні явища; 

ФК-63  здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати 

в сучасну практику навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-64  здатність виховувати почуття пошани до педагогічної спадщини 

свого народу; 

ФК-65  здатність аналізувати педагогічні явища в різні історичні епохи, 

педагогічні системи класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки; 

ФК-66  здатність використовувати  історичний метод для вирішення 

практичних завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку 



 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин / 9 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ.  

Тема 1. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки. 

Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей від 

народження до шкільного віку. Предмет дошкільної педагогіки. Основні поняття 

дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток, освіта, педагогічний 

процес. 

Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка виховання, 

як соціального явища. Історичний характер виховання. Ідеальна і реальна мета 

виховання. Об’єктивний і суб’єктивний характер мети виховання. Закономірності, 

як відображення сутнісної характеристики процесу розвитку. Закономірності і 

принципи виховання. Завдання виховання дошкільників. 

Джерела дошкільної педагогіки як науки: народна педагогіка, педагогічна 

спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний 

досвід, спеціальні експериментальні дослідження. 

Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

Тема 2. Загальні закономірності виховання і розвитку дітей в період 

дошкільного дитинства. 

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія 

соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання та 

активності дитини у розвитку особистості. Роль діяльності у формуванні 

особистості. 

Вікова періодизація дитинства. 

Теорії ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на 

основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства 

(Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Венгер). 

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими 

дітьми. 



 

Тема 3. Основні особливості розвитку і виховання дітей раннього віку. 

Т. Поніманська, Л. Гураш, Т. Гурковська, С. Новосьолова, М. Щелованов та 

інші про період раннього віку. Характерні особливості дітей раннього віку. 

Основні аспекти виховання дітей: формування у дитини потреби в 

спілкуванні; адаптація дитини до ДНЗ: ступені адаптації; полегшення адаптації; 

режим дня, як основний організуючий чинник, принципи побудови режиму для 

дітей раннього віку, педагогічно - доцільний режим у ранньому віці; охорона 

життя і зміцнення здоров’я дітей раннього віку: температурний режим; 

організація загартовуючих процедур; запобігання появі шкідливих звичок; 

раціональне харчування; перебування на свіжому повітрі; повноцінний сон. 

Сенсорне виховання малюків, розвиток мовлення, розвиток рухів, 

ознайомлення з навколишнім та організація ігрової діяльності. Заохочення дітей 

до малювання, слухання музики, розглядання книжок, дій з предметами тощо. 

Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці 

давнього світу 

Виховання як феномен виникло на етапі освоєння людиною знарядь праці. 

Життя дітей тоді чи не з перших днів було включене у життя дорослих, які 

намагались передати їм свої навички виживання: використання знарядь праці, 

добування їжі, захисту від ворогів і хижаків, взаємодії з іншими людьми. Саме 

потреби реального буття давньої людини зумовили необхідність вироблення 

відповідних способів, прийомів передавання знань і вмінь нащадкам. Виховання і 

навчання були невід'ємною частиною буденного життя і не розглядалися як 

підготовка до майбутнього. Із запровадженням парних шлюбів, що прийшли на 

зміну статевій полігамії, пов'язане зародження домашньо-сімейного виховання 

дітей, яким стали перейматися батьки і родичі. На тому історичному етапі 

домінуючою формою виховання була ініціація — статевовікові обряди 

посвячення, пов'язані з переходом юнаків і дівчат до дорослого життя. Перед тим 

вони повинні були оволодіти відповідними знаннями і навичками племінного 



 

життя, набути необхідну фізичну і моральну зрілість. Отже, виникнення 

виховання та освіти як педагогічних феноменів зумовлене появою системи 

соціального наслідування — передавання досвіду попередніх поколінь 

наступним. 

Тема 2. Сучасна система дошкільної освіти в Україні 

Дошкільний навчальний заклад – заклад освіти дітей від двох місяців до 

шести років, який здійснює догляд, оздоровлення, розвиток, виховання і навчання 

дітей. Завдання дошкільного закладу. Зміст дошкільної освіти. 

       Система  типів дошкільних закладів залежно від їх призначення: 

дошкільні заклади загально-розвивального типу, дошкільні заклади 

компенсаторного типу, дошкільні заклади комбінованого типу, дошкільні заклади 

інноваційного та альтернативного типу. Національний дитячий садок. 

        Нові форми здобуття дошкільної освіти  

Тема 3. Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти 

Виховання дітей дошкільного віку — проблема, яка здавна турбує широкі 

кола міжнародної громадськості, породжує спроби (нерідко успішні) 

врегулювання питань захисту прав та інтересів дітей на міжнародному рівні авто-

ритетними документами. 

Міжнародний захист прав дітей — система взаємоузгоджених дій 

державних і неурядових міжнародних організацій, спрямованих на забезпечення 

прав дитини з метою формування гармонійно розвиненої особистості, сприяння їх 

закріпленню у національних законодавствах. 

До цієї системи належать міжнародні угоди, конвенції, пакти, статути та 

інші документи. 

(Першим міжнародним документом, який законодавчо закріпив права 

дитини, була Декларація прав дитини 1959), яка проголосила десять принципів, 

що гарантували права дітей: на ім'я, громадянство, любов, розуміння, матеріальне 

забезпечення, соціальний захист, освіту, фізичний, розумовий, моральний і 

духовний розвиток в умовах свободи. 



 

У листопаді 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну 

конвенцію про права дитини, яку ратифікували багато країн світу. В Україні вона 

набула чинності 27 вересня 1991 р. Цю конвенцію називають Великою хартією 

вільностей для дітей. Вона складається з 54 статей, які охоплюють громадянсько-

політичні, соціально-економічні й культурні права дітей від народження до 

повноліття.  

 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

Тема 1.  Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

 

Концепція дошкільного виховання в Україні про завдання виховання дітей 

дошкільного віку. Мета виховання є основоутворюючою категорією педагогіки. 

Залежність завдання, змісту, методів виховання від мети виховання. Напрями 

виховання дітей дошкільного віку: фізичне виховання, моральне, трудове, 

естетичне, розумове. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. 

Концепція виховання дошкільників. Сучасна система дошкільної освіти. Типи 

дошкільних навчальних закладів та їх функції. 

 

Тема 2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Основи теорії фізичного виховання дітей. Поняття «фізичне виховання», 

«фізичний розвиток», «фізична досконалість». Вчення І.П. Павлова про 

єдність організму і середовища, про умовно-рефлекторні зв’язки і динамічний 

стереотип. Створення системи фізичного виховання в Україні. П.Ф. Лесгафт про 

фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розвиток його ідей в теорії фізичного 

виховання (Є.А. Аркін, Є.І. Леві-Гориневська, Г.Н. Сперанський, М.М. 

Щелованов, М.Ю. Кистяківська, М.Є. Шейко, Т.І. Дмитренко, Е.С. 

Вільчковський, О.Л. Богініч).  



 

Народна педагогіка про фізичне виховання дітей. Необхідність та завдання 

фізичного виховання дітей дошкільного віку: охорона і зміцнення здоров’я дітей, 

повноцінний їх фізичний розвиток загартування організму; формування життєво 

важливих рухових умінь та навичок, виховання фізичних якостей (швидкість, 

спритність, витривалість); сприяння розумовому, моральному, трудовому і 

естетичному вихованню. 

Основні принципи теорії фізичного виховання: широке використання 

виховання і навчання з метою впливу на процеси фізичного розвитку; 

забезпечення зв’язку фізичного виховання з загальним розвитком дитини 

визначення важливості ігор і позитивних емоцій в системі фізичного виховання; 

забезпечення усвідомленості при оволодінні рухами, культурно- гігієнічними 

навичками; визнання рухів і рухової активності як неодмінної життєвої основи 

фізичного і загального розвитку дитини_  

Зміст фізичного виховання – оволодіння основами фізичної культури: 

опанування основ особистої гігієни, загартування організму, виконання фізичних 

вправ. Гігієнічні умови, які сприяють фізичному розвитку дітей. Вимоги до 

приміщення, ділянки, їх обладнання. Режим, харчування. Формування культурно-

гігієнічних навичок. Сили природи (сонце, повітря, вода). Фізичні вправи: 

(гімнастика, ігри рухливі та зі спортивними елементами, спортивні вправи, 

елементи туризму). Режим дня дитини, особливості його побудови і організації в 

дошкільних закладах і вдома. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до 

побудови режиму: постійність, доцільність, розумність, рухомість. Особливості 

методики проведення режимних процесів (харчування, сон, прогулянка). 

Розв’язання виховних і навчальних завдань під час здійснення режимних 

процесів. 

 

ема 3. Розумове виховання дітей дошкільного віку. 

 

Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Мета 



 

розумового виховання. Напрями розумового виховання дітей. Розвиток 

теорії розумового виховання дітей. Народна педагогіка про розумове виховання. 

Розумове виховання дітей в працях західно-европейських, російських та 

українських педагогів (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, М. 

Монтессорі, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, Є.І. Тихеєва, Л.С. Виготський, О.В. 

Запорожець). Завдання розумового виховання дошкільників: набуття 

елементарних знань про навколишнє середовище: формування умінь і навичок 

розумової діяльності і розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних 

інтересів і допитливості. Зміст і засоби розумового виховання дітей: 

ознайомлення з предметами і явищами навколишнього світу; спілкування з 

дорослими; різні види діяльності дітей; навчання. 

 

Тема 4. Моральне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Поняття про мораль, моральне виховання, моральний розвиток, моральну 

культуру. Механізм морального виховання. Періоди дошкільногодитинства та 

рівні морального розвитку, уявлення про моральні норми, моральні почуття і 

мотиви, звички моральної поведінки, основи соціальної компетентності. Розвиток 

теорії морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання. Я.А. 

Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, 

О.В. Сухомлинський про моральне виховання. Сучасна психолого-педагогічна 

наука про проблеми морального виховання дітей дошкільного віку (О. 

Запорожець, Я.З. Неверович, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаєва, С.А. Козлова, Р.С. 

Буре, Л.В. Артемова, Т.І. Поніманська, О.І. Кошелівська, С. Кулачківська, С.О. 

Ладивір, Ю.О. Приходько). Дослідження сучасних проблем морального 

виховання. Завдання морального виховання: формування моральної свідомості 

(уявлення про моральні норми), розвиток навичок моральної поведінки, 

виховання моральних почуттів.  

Закономірності процесу морального виховання: двосторонність процесу 

морального виховання; тривалість процесу морального виховання; дієвість 



 

процесу морального виховання; особистісний характер засвоєння моральних 

цінностей; моральне виховання в процесі життєдіяльності дитини. Моральне 

виховання в процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання у грі. 

Моральне виховання у трудовій діяльності. Моральне виховання в процесі 

навчання.  

Екологічне виховання – важлива складова__ морального виховання. Методи 

морального виховання: методи формування моральної поведінки; методи 

формування моральної свідомості; методи стимулювання моральних почуттів і 

мотивів поведінки. Класифікація методів за В.Г. Нечаєвою, В.І. Логіновою. 

Вимоги до методів морального виховання. Зміст і методика виховання дітей 

дошкільного віку. Виховання вольової поведінки. Прояви негативної поведінки 

дітей: вередування, впертість. Виховання дисциплінованості, культури поведінки. 

Методи їх виховання (Г.П. Лаврентєва).  

Виховання основ гуманізму: доброзичливість, турботливість, людяність, 

справедливість. Методи виховання гуманної поведінки. Виховання патріотизму. 

Основні напрями патріотичного виховання: формування уявлень про сім’ю, 

родину, рід і родовід, краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; 

формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з 

традиціями і культурою свого народу; формування знань про людство. Виховання 

колективізму.  

Поява і розвиток дружби. Взаємодопомога. Роль суспільної думки. 

Засвоєння моральних правил і норм поведінки. Культура поведінки і 

взаємовідносин. Особистість в колективі (Л.В. Артемова, Т.А. Маркова, В.Г. 

Нечаєва, В.О. Киричук, Т.І. Поніманська). 

 

Тема 5. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 

 

Розвиток теорії трудового виховання. Сучасні українські дослідники 

проблеми трудового виховання (З.Н. Борисова, В.О. Павленчик, Г.В. Бєлєнька, 

М.А. Машовець, Н.Б. Кривошея). Завдання трудового виховання: виховання 



 

інтересу до праці дорослих; формування навичок трудової діяльності; виховання 

особистості дитини в процесі її трудової діяльності. 

Особливості трудової діяльності дошкільників: умовність праці, вироблення 

здатності мотивувати трудову діяльність; динамічний розвиток компонентів 

трудової діяльності; виховне значення дитячої праці; тісний зв’язок праці з грою. 

Народна педагогіка про трудове виховання дошкільників. 

Види праці дітей: самообслуговування; господарсько-побутова праця; 

праця в природі; ручна (художня) праця. Зміст і виховне значення кожного 

виду праці. Відповідність праці силам дітей, їх потребам та інтересам. Форми 

організації трудової діяльності дітей. Трудові доручення. Їх особливості і виховне 

значення. Зміст організації доручень. Види доручень, керівництво ними. 

Чергування.  

Виховне значення чергування. Зміст роботи чергових в різних вікових 

групах. Керівництво вихователя працею чергових. Колективна праця дітей. Її 

зміст, види: праця поруч, загальна праця, спільна праця. 

 Умови виховання дошкільників в праці: емоційно-позитивна атмосфера; 

організація матеріального середовища і трудового обладнання; врахування 

навантаження; врахування індивідуальних інтересів. Економічне виховання. 

Засоби трудового виховання дошкільників: власна трудова діяльність дітей, 

ознайомлення з працею дорослих, художні засоби (художня література. 

Створення в сучасному національному дитячому садку та в сім’ї умов для праці 

дітей з урахуванням українських національних традицій. 

 

Тема 6. Естетичне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Мета естетичного виховання. Поняття «естетика», «естетичний 

розвиток»,», «естетичне виховання». Розвиток теорії естетичного 

виховання. Сучасні проблеми естетичного виховання дошкільників (Н.О. 

Сакуліна, Н. Ветлугіна, Камарова .СТ., Г.Г. Григорьєва, О.О. Дронова, Г.В. 

Сухорукова). Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку: 



 

формування естетичного ставлення до дійсності; освоєння дітьми естетичної 

діяльності; розвиток загальних і спеціальних художньо-творчих здібностей. 

Зміст естетичного виховання (основні напрями): формування знань про 

прекрасне в житті, природі, у вчинках людей; розвиток естетичних умінь і 

навичок; формування естетичного ставлення до навколишнього; розвиток творчої 

діяльності. Засоби естетичного виховання: естетика побуту; твори мистецтва, 

природа; спеціальне навчання; самостійна художня діяльність дітей; свята. 

Методи естетичного виховання: за головною педагогічною метою(переконання, 

вправляння, проблемні ситуації); за загальною та спеціальною спрямованістю. 

Методи навчання художній діяльності: наочні (зразок, показ); словесні 

 (бесіди, інструкції, вказівки, поради, оцінка). Методи розвитку художньо-

творчих здібностей дітей. ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань). 

Ігрові прийоми. Форми організації естетичного виховання: самостійна 

художня діяльність, заняття, екскурсії, театралізовані ігри, ігри-драматизації, 

свята та розваги, праця. 

Провідна роль вихователя в естетичному розвитку дітей. 

 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

 

Тема 1.  Історія гри. Творчі ігри дошкільників. 

 

Походження гри. Гра в історії людства. Соціальне призначення гри. Гра - 

провідна діяльність дитини. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Теорії 

походження гри К. Гросса, Ф. Шіллера, Г. Спенсера, С. Холла, З. Фрейда. 

Використання гри в педагогічному процесі (Д. Менджерицька, В. Воронова, А. 

Матусик, І. Власова, Н. Мчедлідзе). Сучасні психолого-педагогічні дослідження 

про гру як провідну діяльність дітей дошкільного віку (Л. Виготський та його 

школа: О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Усова, Л. Артемова, Т. Григоренко, К. 

Щербакова). 



 

Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Творчі ігри — ігри, які 

придумують самі діти, відображаючи у них враження від пізнання навколишнього 

світу. 

Головні ознаки творчої гри. 

 

Тема 2. Дидактичні ігри дошкільників. 

 

У розвитку дитини і колективу дітей велика роль відводиться основному 

виду дитячої діяльності в дошкільний період – грі. 

Філософи, історики, етнографи, психологи, педагоги вивчають походження 

гри, її місце в житті дитини, можливості ефективного використання ігор для 

вирішення виховних завдань. 

Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для них – 

навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна форма виховання. 

Особливості дидактичної гри. Класифікація дидактичних ігор. Місце 

дидактичних ігор у навчально-виховному процесі. 

 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Тема 1. Загальні основи дошкільної дидактики. 

Особливості навчання дітей дошкільного віку 

 

Людина пізнає світ у різних видах діяльності, однак особливо 

цілеспрямованими є її пізнавальні старання у процесі навчання, яке справедливо 

вважається найважливішим і найнадійнішим способом здобуття знань. 

Навчання — спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на засвоєння 

знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності. 

У навчанні взаємодіють діяльність педагога, спрямована на відбір змісту і 

форм передавання знань, умінь і навичок (навчання) і діяльність дитини щодо 

усвідомлення, засвоєння і використання знань (учіння). 



 

 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 

 

Тема 1. Педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі. 

 

Педагогічний процес — це динамічна взаємодія вихователів і вихованців, 

спрямована на досягнення поставленої виховної мети. 

Педагогічна взаємодія своєрідна: її зміст та способи визначаються 

завданнями виховання і навчання людей. Завдання заздалегідь передбачають 

зміну стану, перетворення властивостей і якостей вихованців. Тому можна 

констатувати, що педагогічний процес є процесом, у якому соціальні ідеї пере-

творюються в якості особистості. Педагогічний процес характеризують: ціль, 

завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагогів і вихованців, досягнуті при 

цьому результати. 

Зазвичай, це і є цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний 

компоненти, що утворюють систему. Цільовий компонент процесу містить усю 

різноманітність цілей і завдань педагогічної діяльності: від загальної мети — 

всебічного і гармонійного розвитку особистості — до конкретних завдань 

формування певних якостей чи їх елементів. Змістовий компонент відображає 

смисл, що вкладається як у загальну мету, так і в кожне конкретне завдання; 

зміст, який необхідно засвоїти. Діяльнісний компонент передбачає взаємодію 

педагогів і вихованців, їх співробітництво, організацію й управління 

процесом. Результативнийкомпонент процесу характеризує досягнуті зрушення 

відносно поставленої мети. 

 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному, 

рабовласницькому суспільстві та епоху середньовіччя. 



 

 

Предмет, завдання, джерела історії дошкільної педагогіки, її зв'язок з 

іншими науками. Характер, зміст, і організація виховання в умовах 

первісного суспільства. Своєрідність організації змісту і методів виховання 

в стародавніх державах Сходу 

(Єгипет, Індія, Китай та ін.).Спартанська та Афінська системи 

виховання. Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі. 

Давньогрецькі філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання 

дітей дошкільного віку. Освіта в період еллінізму. М.Ф.Квінтіліан про 

природовідповідне виховання, проблеми сімейного та суспільного 

виховання.  

Система виховання в країнах Західної Європи в умовах феодального 

ладу: церковне (духовне) виховання, лицарське виховання тощо. Виховання 

дітей дошкільного віку в сім’ї, у притулках для бідних. 

Тема 2. Педагогічні погляди англійських і французьких 

просвітителів на виховання дітей дошкільного віку ( XVII–XVIII ст.). 

 

Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з 

раннього віку, на гру, іграшку, працю. Джон Локк про фізичне. моральне, 

розумове виховання. 

 Педагогічні погляди французьких просвітителів. К.А.Гельвецій про фактори 

розвитку особистості: рівність здібностей, роль суспільного середовища і 

виховання в розвитку дітей. Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. 

Періодизація дитинства, зміст виховання за періодами. Погляди Руссо на фізичне, 

моральне, трудове, сенсорне і розумове виховання. Проблема сімейного й 

суспільного виховання. 

Тема 3. Розвиток педагогічної думки і суспільне дошкільне 

виховання дітей у Західній Європі в XIX–XX ст. 



 

Педагогічна діяльність і теорія Йоганна-Генріха Песталоцці. Й.Г.Песталоцці 

про сімейне дошкільне виховання. «Книга матерів» Песталоцці, її значення у 

розробці програми розвитку дитини. 

 Р.Оуен – засновник теорії суспільного дошкільного виховання. Р.Оуен про 

фізичне, моральне, розумове виховання дітей. Заклади для маленьких дітей у 

Нью-Ленарку. Вимоги до особистості виховательки.  

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. 

Ф.Фребель – організатор перших дитячих садків у Німеччині.  Розвиток 

Ф.Фребелем теорії суспільного дошкільного виховання. «Дарунки» для дітей 

Фребеля. Підготовка виховательок (садівниць).  Книга «Дитячий садок» 

Ф.Фребеля, оцінка його системи. Педагогічна система Марії Монтессорі. Теорія 

самовиховання і самонавчання. Основні принципи «методу М.Монтессорі». 

 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 

 

Тема 1. Педагогічні теорії та суспільне дошкільне виховання в Росії 

XIX – XX ст. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Росії в Росії в 60-ті роки і громадське 

дошкільне виховання. Перші дитячі садки. Педагогічна діяльність і погляди 

А.С.Симонович. Книга «Дитячий сад», як перше практичне керівництво для 

дитячого садка. Педагогічна теорія Є.М.Водовозової. Книга «Розумове і моральне 

виховання дітей, як підручник з дошкільної педагогіки. Перший журнал з 

дошкільного виховання «Дитячий садок» (ред. А.С.Симонович). 

Суспільно-педагогічна діяльність П.Ф.Лесгафта. Діячі дошкільного 

виховання в Росії на початку XX ст. – К.М.Венцель, Л.К.Шлегер, 

М.Х.Светницька, Є.І.Тихеєва. Організаторська діяльність в галузі дошкільного 

виховання в 20-30-ті роки XX ст. Н.К.Крупської, її теоретичні погляди. Теорія 

навчання дітей (С.О.Фльоріна, О.П.Усова, Г.М.Леушина), моральне і трудове 

виховання (В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова, В.Й.Логінова), гра вжитті дітей 



 

(Д.В.Менджерицька, Р.Й.Жуковська). Психологічні дослідження 

(О.В.Запорожець, Л.А.Венгер та ін.). 

Тема 2. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання на теренах України в кінці XIX – на початку 

XX ст. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці XIX ст. Перші заклади 

суспільного дошкільного виховання (Є. Чернишової, Марії і Софії 

Ліндфорс, К. Безменової). Піднесення в галузі теорії і практики дошкільного 

виховання в Україні на початку XX століття.  

Діяльність педагогічних товариств сприяння дошкільному вихованню 

(Київське товариство народних дитячих садків, Фребелівське педагогічне 

товариство м. Києва та його інститут). Створення системи суспільного 

дошкільного виховання. Випуск журналу «Дошкільне виховання» (ред. 

Н.Лубенець). 

 Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного 

дошкільного виховання початку XX ( Т. Лубенця, Н. Лубенець, К. 

Маєвської, С.Русової, І. Сікорського, К. Толмачевської, Е. Яновської, Н. 

Петерсень та ін.). 

 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

 

Тема 1. Національна система суспільного дошкільного виховання 

в Українській Народній Республіці (1917-1919рр.). 

 

Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти. 

Суспільне дошкільне виховання у роки УНР. Ідеї українського 

національного дитячого садка. Підготовка педагогічних кадрів. 

 

Тема 2. Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки. 



 

 

Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне виховання у 

20- 30-ті роки. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. Підготовка 

педагогічних кадрів для суспільного дошкільного виховання. Всеросійські зїзди з 

дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), їх вплив на розвиток 

дошкільного виховання в Україні. Робоча книга для вихователів дитячих садків 

«Дошкільне виховання» (1927р.), проект програми з дошкільного виховання в 

збірці «Дошкільне виховання. Матеріали до порадника» (1928р.). Програми з 

дошкільного виховання: 1932, 1934 рр. Перше «Керівництво для вихователя 

дитячого садка» (1938 р.). Всесоюзна конференція з дошкільного виховання (1931 

р.). Науково-методичний журнал «За комуністичне виховання». 

Організаційна діяльність та педагогічні погляди А.Гендрихівської, 

О.Дорошенко, В. Чередниченко, Е.Яновської А.С.Макаренко про виховання дітей 

дошкільного віку. 

 

Тема 3. Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного 

виховання в 50-80-ті роки. 

 

Розбудова суспільного дошкільного виховання в повоєнні роки. Боротьба з 

дитячою бездоглядністю. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних 

закладів. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла-дитячий садок, дитячий садок-

школа. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. «Керівництво для 

вихователя дитячого садка»(1953р.), «Програмно-методичні вказівки для 

вихователя дитячого садка (1955р.)., «Програма виховання в дитячому 

садку»(1962 р.), «Типова програма виховання і навчання в дитячому садку» (1984 

р.), «Програма виховання та навчання в дитячому садку» (1986 р.). 

Нові дослідження з проблем морального, розумового, фізичного, трудового 

виховання (Л.В.Артемова, А.М.Богуш, З.Н.Борисова, Т.І. Дмитренко, 

Н.В.Яришева, Е.С.Вільчковський, С.О.Ладивір, О.Л.Кононко та ін.). Підготовка 

педагогів дошкільного виховання в 50-80-х рр. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 9 

 

Галузь знань 

01 Освіта  

  

Нормативна 

 

Спеціальність: 

012  Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

1,2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

«Предметно-ігрове 

середовище у різних 

вікових групах 

дошкільного 

навчального закладу» - 

40 годин                                  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –   270год. 

2, 3, 4-й 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  –  3,3 

самостійної роботи 

Ступінь бакалавра 

 

56 год 

Практичні, семінарські 

40 год 

Самостійна робота 

174 год 



 

студента –  174 год.  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 270 год.: 96 год. – 

аудиторні заняття, 174 год. – самостійна робота (33% / 67%). 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільного профілю, 

здатних здійснювати всебічний розвиток особистості дитини, використовуючи 

надбання народної, педагогіки, а також досягнення педагогічної науки і передової 

практики дошкільного виховання. 

Завдання : 

5. розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей 

дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності 

дошкільників. 

6. ознайомити студентів з надбаннями народної педагогіки, 

досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в 

галузі дошкільної освіти. 

7. формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання, 

навчання і розвитку 

8. сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього 

фахівця в галузі дошкільної освіти, любові та поваги до особистості дитини. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-2 здатність розуміти права людини, гуманістичні традиції та 

загальнолюдські цінності, формувати власну етичну позицію та дотримуватися 

правил соціально відповідальної поведінки; 

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

позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію 

щодо суперечливих питань історії; 

ЗК-8 здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми 

на основі науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний 

зміст. 

 

ІІ. Фахові: 



 

ФК-12 здатність створювати передумови морального здоров’я в різних 

формах роботи та у повсякденному житті, виховувати у дітей моральність, 

сприяти їх моральному волевиявленню, вмінню відповідно реагувати на життєві 

ситуації,  поводитись у відповідності до моральних норм поведінки; 

ФК-29 здатність ефективно застосовувати психолого-педагогічні знання для 

побудови ефективного навчально-виховного процесу, здійснювати психолого-

педагогічний супровід навчальної діяльності; 

ФК-46 здатність володіти знаннями щодо розвитку освіти та виховання, 

зокрема громадського дошкільного виховання в різних країнах світу, в тому числі 

й Україні, у різні історичні епохи; розвитку педагогічної думки в педагогічних 

системах класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки; 

ФК-47 здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати у 

сучасну практику навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-48 здатність аналізувати програмно-методичні матеріали для 

дошкільних навчальних закладів; 

ФК-49 здатність компетентно використовувати законодавчі і нормативні 

документи у галузі дошкільної освіти; 

ФК-50 здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку педагогічної науки 

в цілому та дошкільній освіті зокрема; 

ФК-51 здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

ФК-61  здатність до оволодіння знаннями про системи поглядів на історію 

педагогічної думки й освіти, громадського дошкільного виховання в Україні та 

зарубіжних країнах; 

ФК-62  здатність об’єктивно оцінювати історико-педагогічні явища; 

ФК-63  здатність  аналізувати педагогічні системи минулого та інтегрувати 

в сучасну практику навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

ФК-64  здатність виховувати почуття пошани до педагогічної спадщини 

свого народу; 



 

ФК-65  здатність аналізувати педагогічні явища в різні історичні епохи, 

педагогічні системи класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки; 

ФК-66  здатність використовувати  історичний метод для вирішення 

практичних завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку/ 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ.  

 

Тема 1. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки. 

 

Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей від 

народження до шкільного віку. Предмет дошкільної педагогіки. Основні поняття 

дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток, освіта, педагогічний 

процес. 

Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка виховання, 

як соціального явища. Історичний характер виховання. Ідеальна і реальна мета 

виховання. Об’єктивний і суб’єктивний характер мети виховання. Закономірності, 

як відображення сутнісної характеристики процесу розвитку. Закономірності і 

принципи виховання. Завдання виховання дошкільників. 

Джерела дошкільної педагогіки як науки: народна педагогіка, педагогічна 

спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний 

досвід, спеціальні експериментальні дослідження. 

Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

 

Тема 2. Загальні закономірності виховання і розвитку дітей в період 

дошкільного дитинства. 

 

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія 

соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання та 



 

активності дитини у розвитку особистості. Роль діяльності у формуванні 

особистості. 

Вікова періодизація дитинства. 

Теорії ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на 

основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства 

(Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Венгер). 

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими 

дітьми. 

 

Тема 3. Основні особливості розвитку і виховання дітей раннього віку. 

 

Т. Поніманська, Л. Гураш, Т. Гурковська, С. Новосьолова, М. Щелованов та 

інші про період раннього віку. Характерні особливості дітей раннього віку. 

Основні аспекти виховання дітей: формування у дитини потреби в 

спілкуванні; адаптація дитини до ДНЗ: ступені адаптації; полегшення адаптації; 

режим дня, як основний організуючий чинник, принципи побудови режиму для 

дітей раннього віку, педагогічно - доцільний режим у ранньому віці; охорона 

життя і зміцнення здоров’я дітей раннього віку: температурний режим; 

організація загартовуючих процедур; запобігання появі шкідливих звичок; 

раціональне харчування; перебування на свіжому повітрі; повноцінний сон. 

Сенсорне виховання малюків, розвиток мовлення, розвиток рухів, 

ознайомлення з навколишнім та організація ігрової діяльності. Заохочення дітей 

до малювання, слухання музики, розглядання книжок, дій з предметами тощо. 

 

Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці 

давнього світу 

 



 

Виховання як феномен виникло на етапі освоєння людиною знарядь праці. 

Життя дітей тоді чи не з перших днів було включене у життя дорослих, які 

намагались передати їм свої навички виживання: використання знарядь праці, 

добування їжі, захисту від ворогів і хижаків, взаємодії з іншими людьми. Саме 

потреби реального буття давньої людини зумовили необхідність вироблення 

відповідних способів, прийомів передавання знань і вмінь нащадкам. Виховання і 

навчання були невід'ємною частиною буденного життя і не розглядалися як 

підготовка до майбутнього. Із запровадженням парних шлюбів, що прийшли на 

зміну статевій полігамії, пов'язане зародження домашньо-сімейного виховання 

дітей, яким стали перейматися батьки і родичі. На тому історичному етапі 

домінуючою формою виховання була ініціація — статевовікові обряди 

посвячення, пов'язані з переходом юнаків і дівчат до дорослого життя. Перед тим 

вони повинні були оволодіти відповідними знаннями і навичками племінного 

життя, набути необхідну фізичну і моральну зрілість. Отже, виникнення 

виховання та освіти як педагогічних феноменів зумовлене появою системи 

соціального наслідування — передавання досвіду попередніх поколінь 

наступним. 

 

Тема 2. Сучасна система дошкільної освіти в Україні 

 

Дошкільний навчальний заклад – заклад освіти дітей від двох місяців до 

шести років, який здійснює догляд, оздоровлення, розвиток, виховання і навчання 

дітей. Завдання дошкільного закладу. Зміст дошкільної освіти. 

       Система  типів дошкільних закладів залежно від їх призначення: 

дошкільні заклади загально-розвивального типу, дошкільні заклади 

компенсаторного типу, дошкільні заклади комбінованого типу, дошкільні заклади 

інноваційного та альтернативного типу. Національний дитячий садок. 

        Нові форми здобуття дошкільної освіти  

 

 



 

Тема 3. Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти 

 

Виховання дітей дошкільного віку — проблема, яка здавна турбує широкі 

кола міжнародної громадськості, породжує спроби (нерідко успішні) 

врегулювання питань захисту прав та інтересів дітей на міжнародному рівні авто-

ритетними документами. 

Міжнародний захист прав дітей — система взаємоузгоджених дій 

державних і неурядових міжнародних організацій, спрямованих на забезпечення 

прав дитини з метою формування гармонійно розвиненої особистості, сприяння їх 

закріпленню у національних законодавствах. 

До цієї системи належать міжнародні угоди, конвенції, пакти, статути та 

інші документи. 

(Першим міжнародним документом, який законодавчо закріпив права 

дитини, була Декларація прав дитини 1959), яка проголосила десять принципів, 

що гарантували права дітей: на ім'я, громадянство, любов, розуміння, матеріальне 

забезпечення, соціальний захист, освіту, фізичний, розумовий, моральний і 

духовний розвиток в умовах свободи. 

У листопаді 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну 

конвенцію про права дитини, яку ратифікували багато країн світу. В Україні вона 

набула чинності 27 вересня 1991 р. Цю конвенцію називають Великою хартією 

вільностей для дітей. Вона складається з 54 статей, які охоплюють громадянсько-

політичні, соціально-економічні й культурні права дітей від народження до 

повноліття.  

 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

Тема 1.  Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

Концепція дошкільного виховання в Україні про завдання виховання дітей 

дошкільного віку. Мета виховання є основоутворюючою категорією педагогіки. 

Залежність завдання, змісту, методів виховання від мети виховання. Напрями 



 

виховання дітей дошкільного віку: фізичне виховання, моральне, трудове, 

естетичне, розумове. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. 

Концепція виховання дошкільників. Сучасна система дошкільної освіти. Типи 

дошкільних навчальних закладів та їх функції. 

 

Тема 2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Основи теорії фізичного виховання дітей. Поняття «фізичне виховання», 

«фізичний розвиток», «фізична досконалість». Вчення І.П. Павлова про 

єдність організму і середовища, про умовно-рефлекторні зв’язки і динамічний 

стереотип. Створення системи фізичного виховання в Україні. П.Ф. Лесгафт про 

фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розвиток його ідей в теорії фізичного 

виховання (Є.А. Аркін, Є.І. Леві-Гориневська, Г.Н. Сперанський, М.М. 

Щелованов, М.Ю. Кистяківська, М.Є. Шейко, Т.І. Дмитренко, Е.С. 

Вільчковський, О.Л. Богініч).  

Народна педагогіка про фізичне виховання дітей. Необхідність та завдання 

фізичного виховання дітей дошкільного віку: охорона і зміцнення здоров’я дітей, 

повноцінний їх фізичний розвиток загартування організму; формування життєво 

важливих рухових умінь та навичок, виховання фізичних якостей (швидкість, 

спритність, витривалість); сприяння розумовому, моральному, трудовому і 

естетичному вихованню. 

Основні принципи теорії фізичного виховання: широке використання 

виховання і навчання з метою впливу на процеси фізичного розвитку; 

забезпечення зв’язку фізичного виховання з загальним розвитком дитини 

визначення важливості ігор і позитивних емоцій в системі фізичного виховання; 

забезпечення усвідомленості при оволодінні рухами, культурно- гігієнічними 

навичками; визнання рухів і рухової активності як неодмінної життєвої основи 

фізичного і загального розвитку дитини_  

Зміст фізичного виховання – оволодіння основами фізичної культури: 

опанування основ особистої гігієни, загартування організму, виконання фізичних 



 

вправ. Гігієнічні умови, які сприяють фізичному розвитку дітей. Вимоги до 

приміщення, ділянки, їх обладнання. Режим, харчування. Формування культурно-

гігієнічних навичок. Сили природи (сонце, повітря, вода). Фізичні вправи: 

(гімнастика, ігри рухливі та зі спортивними елементами, спортивні вправи, 

елементи туризму). Режим дня дитини, особливості його побудови і організації в 

дошкільних закладах і вдома. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до 

побудови режиму: постійність, доцільність, розумність, рухомість. Особливості 

методики проведення режимних процесів (харчування, сон, прогулянка). 

Розв’язання виховних і навчальних завдань під час здійснення режимних 

процесів. 

 

Тема 3. Розумове виховання дітей дошкільного віку. 

 

Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Мета 

розумового виховання. Напрями розумового виховання дітей. Розвиток 

теорії розумового виховання дітей. Народна педагогіка про розумове виховання. 

Розумове виховання дітей в працях західно-европейських, російських та 

українських педагогів (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, М. 

Монтессорі, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, Є.І. Тихеєва, Л.С. Виготський, О.В. 

Запорожець). Завдання розумового виховання дошкільників: набуття 

елементарних знань про навколишнє середовище: формування умінь і навичок 

розумової діяльності і розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних 

інтересів і допитливості. Зміст і засоби розумового виховання дітей: 

ознайомлення з предметами і явищами навколишнього світу; спілкування з 

дорослими; різні види діяльності дітей; навчання. 

 

Тема 4. Моральне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Поняття про мораль, моральне виховання, моральний розвиток, моральну 

культуру. Механізм морального виховання. Періоди дошкільногодитинства та 



 

рівні морального розвитку, уявлення про моральні норми, моральні почуття і 

мотиви, звички моральної поведінки, основи соціальної компетентності. Розвиток 

теорії морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання. Я.А. 

Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, 

О.В. Сухомлинський про моральне виховання. Сучасна психолого-педагогічна 

наука про проблеми морального виховання дітей дошкільного віку (О. 

Запорожець, Я.З. Неверович, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаєва, С.А. Козлова, Р.С. 

Буре, Л.В. Артемова, Т.І. Поніманська, О.І. Кошелівська, С. Кулачківська, С.О. 

Ладивір, Ю.О. Приходько). Дослідження сучасних проблем морального 

виховання. Завдання морального виховання: формування моральної свідомості 

(уявлення про моральні норми), розвиток навичок моральної поведінки, 

виховання моральних почуттів.  

Закономірності процесу морального виховання: двосторонність процесу 

морального виховання; тривалість процесу морального виховання; дієвість 

процесу морального виховання; особистісний характер засвоєння моральних 

цінностей; моральне виховання в процесі життєдіяльності дитини. Моральне 

виховання в процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання у грі. 

Моральне виховання у трудовій діяльності. Моральне виховання в процесі 

навчання.  

Екологічне виховання – важлива складова__ морального виховання. Методи 

морального виховання: методи формування моральної поведінки; методи 

формування моральної свідомості; методи стимулювання моральних почуттів і 

мотивів поведінки. Класифікація методів за В.Г. Нечаєвою, В.І. Логіновою. 

Вимоги до методів морального виховання. Зміст і методика виховання дітей 

дошкільного віку. Виховання вольової поведінки. Прояви негативної поведінки 

дітей: вередування, впертість. Виховання дисциплінованості, культури поведінки. 

Методи їх виховання (Г.П. Лаврентєва).  

Виховання основ гуманізму: доброзичливість, турботливість, людяність, 

справедливість. Методи виховання гуманної поведінки. Виховання патріотизму. 

Основні напрями патріотичного виховання: формування уявлень про сім’ю, 



 

родину, рід і родовід, краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; 

формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з 

традиціями і культурою свого народу; формування знань про людство. Виховання 

колективізму.  

Поява і розвиток дружби. Взаємодопомога. Роль суспільної думки. 

Засвоєння моральних правил і норм поведінки. Культура поведінки і 

взаємовідносин. Особистість в колективі (Л.В. Артемова, Т.А. Маркова, В.Г. 

Нечаєва, В.О. Киричук, Т.І. Поніманська). 

 

Тема 5. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 

 

Розвиток теорії трудового виховання. Сучасні українські дослідники 

проблеми трудового виховання (З.Н. Борисова, В.О. Павленчик, Г.В. Бєлєнька, 

М.А. Машовець, Н.Б. Кривошея). Завдання трудового виховання: виховання 

інтересу до праці дорослих; формування навичок трудової діяльності; виховання 

особистості дитини в процесі її трудової діяльності. 

Особливості трудової діяльності дошкільників: умовність праці, вироблення 

здатності мотивувати трудову діяльність; динамічний розвиток компонентів 

трудової діяльності; виховне значення дитячої праці; тісний зв’язок праці з грою. 

Народна педагогіка про трудове виховання дошкільників. 

Види праці дітей: самообслуговування; господарсько-побутова праця; 

праця в природі; ручна (художня) праця. Зміст і виховне значення кожного 

виду праці. Відповідність праці силам дітей, їх потребам та інтересам. Форми 

організації трудової діяльності дітей. Трудові доручення. Їх особливості і виховне 

значення. Зміст організації доручень. Види доручень, керівництво ними. 

Чергування.  

Виховне значення чергування. Зміст роботи чергових в різних вікових 

групах. Керівництво вихователя працею чергових. Колективна праця дітей. Її 

зміст, види: праця поруч, загальна праця, спільна праця. 



 

 Умови виховання дошкільників в праці: емоційно-позитивна атмосфера; 

організація матеріального середовища і трудового обладнання; врахування 

навантаження; врахування індивідуальних інтересів. Економічне виховання. 

Засоби трудового виховання дошкільників: власна трудова діяльність дітей, 

ознайомлення з працею дорослих, художні засоби (художня література. 

Створення в сучасному національному дитячому садку та в сім’ї умов для праці 

дітей з урахуванням українських національних традицій. 

 

Тема 6. Естетичне виховання дітей дошкільного віку. 

 

Мета естетичного виховання. Поняття «естетика», «естетичний 

розвиток»,», «естетичне виховання». Розвиток теорії естетичного 

виховання. Сучасні проблеми естетичного виховання дошкільників (Н.О. 

Сакуліна, Н. Ветлугіна, Камарова .СТ., Г.Г. Григорьєва, О.О. Дронова, Г.В. 

Сухорукова). Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку: 

формування естетичного ставлення до дійсності; освоєння дітьми естетичної 

діяльності; розвиток загальних і спеціальних художньо-творчих здібностей. 

Зміст естетичного виховання (основні напрями): формування знань про 

прекрасне в житті, природі, у вчинках людей; розвиток естетичних умінь і 

навичок; формування естетичного ставлення до навколишнього; розвиток творчої 

діяльності. Засоби естетичного виховання: естетика побуту; твори мистецтва, 

природа; спеціальне навчання; самостійна художня діяльність дітей; свята. 

Методи естетичного виховання: за головною педагогічною метою(переконання, 

вправляння, проблемні ситуації); за загальною та спеціальною спрямованістю. 

Методи навчання художній діяльності: наочні (зразок, показ); словесні 

 (бесіди, інструкції, вказівки, поради, оцінка). Методи розвитку художньо-

творчих здібностей дітей. ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань). 

Ігрові прийоми. Форми організації естетичного виховання: самостійна 

художня діяльність, заняття, екскурсії, театралізовані ігри, ігри-драматизації, 

свята та розваги, праця. 



 

Провідна роль вихователя в естетичному розвитку дітей. 

 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

 

Тема 1.  Історія гри. Творчі ігри дошкільників. 

 

Походження гри. Гра в історії людства. Соціальне призначення гри. Гра - 

провідна діяльність дитини. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Теорії 

походження гри К. Гросса, Ф. Шіллера, Г. Спенсера, С. Холла, З. Фрейда. 

Використання гри в педагогічному процесі (Д. Менджерицька, В. Воронова, А. 

Матусик, І. Власова, Н. Мчедлідзе). Сучасні психолого-педагогічні дослідження 

про гру як провідну діяльність дітей дошкільного віку (Л. Виготський та його 

школа: О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Усова, Л. Артемова, Т. Григоренко, К. 

Щербакова). 

Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Творчі ігри — ігри, які 

придумують самі діти, відображаючи у них враження від пізнання навколишнього 

світу. 

Головні ознаки творчої гри. 

 

Тема 2. Дидактичні ігри дошкільників. 

 

У розвитку дитини і колективу дітей велика роль відводиться основному 

виду дитячої діяльності в дошкільний період – грі. 

Філософи, історики, етнографи, психологи, педагоги вивчають походження 

гри, її місце в житті дитини, можливості ефективного використання ігор для 

вирішення виховних завдань. 

Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для них – 

навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна форма виховання. 



 

Особливості дидактичної гри. Класифікація дидактичних ігор. Місце 

дидактичних ігор у навчально-виховному процесі. 

 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Тема 1. Загальні основи дошкільної дидактики. 

Особливості навчання дітей дошкільного віку 

 

Людина пізнає світ у різних видах діяльності, однак особливо 

цілеспрямованими є її пізнавальні старання у процесі навчання, яке справедливо 

вважається найважливішим і найнадійнішим способом здобуття знань. 

Навчання — спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на засвоєння 

знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності. 

У навчанні взаємодіють діяльність педагога, спрямована на відбір змісту і 

форм передавання знань, умінь і навичок (навчання) і діяльність дитини щодо 

усвідомлення, засвоєння і використання знань (учіння). 

 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 

 

Тема 1. Педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі. 

 

Педагогічний процес — це динамічна взаємодія вихователів і вихованців, 

спрямована на досягнення поставленої виховної мети. 

Педагогічна взаємодія своєрідна: її зміст та способи визначаються 

завданнями виховання і навчання людей. Завдання заздалегідь передбачають 

зміну стану, перетворення властивостей і якостей вихованців. Тому можна 

констатувати, що педагогічний процес є процесом, у якому соціальні ідеї пере-

творюються в якості особистості. Педагогічний процес характеризують: ціль, 

завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагогів і вихованців, досягнуті при 

цьому результати. 



 

Зазвичай, це і є цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний 

компоненти, що утворюють систему. Цільовий компонент процесу містить усю 

різноманітність цілей і завдань педагогічної діяльності: від загальної мети — 

всебічного і гармонійного розвитку особистості — до конкретних завдань 

формування певних якостей чи їх елементів. Змістовий компонент відображає 

смисл, що вкладається як у загальну мету, так і в кожне конкретне завдання; 

зміст, який необхідно засвоїти. Діяльнісний компонент передбачає взаємодію 

педагогів і вихованців, їх співробітництво, організацію й управління 

процесом. Результативний компонент процесу характеризує досягнуті зрушення 

відносно поставленої мети. 

 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

Тема 1. Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному, 

рабовласницькому суспільстві та епоху середньовіччя. 

 

Предмет, завдання, джерела історії дошкільної педагогіки, її зв'язок з 

іншими науками. Характер, зміст, і організація виховання в умовах первісного 

суспільства. Своєрідність організації змісту і методів виховання в стародавніх 

державах Сходу 

(Єгипет, Індія, Китай та ін.).Спартанська та Афінська системи виховання. 

Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі. Давньогрецькі філософи 

(Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання дітей дошкільного віку. Освіта в 

період еллінізму. М.Ф.Квінтіліан про природовідповідне виховання, проблеми 

сімейного та суспільного виховання.  

Система виховання в країнах Західної Європи в умовах феодального ладу: 

церковне (духовне) виховання, лицарське виховання тощо. Виховання дітей 

дошкільного віку в сім’ї, у притулках для бідних. 



 

Тема 2. Педагогічні погляди англійських і французьких просвітителів 

на виховання дітей дошкільного віку ( XVII–XVIII ст.). 

 

Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з раннього 

віку, на гру, іграшку, працю. Джон Локк про фізичне. моральне, розумове 

виховання. 

 Педагогічні погляди французьких просвітителів. К.А.Гельвецій про фактори 

розвитку особистості: рівність здібностей, роль суспільного середовища і 

виховання в розвитку дітей. Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. 

Періодизація дитинства, зміст виховання за періодами. Погляди Руссо на фізичне, 

моральне, трудове, сенсорне і розумове виховання. Проблема сімейного й 

суспільного виховання. 

 

Тема 3. Розвиток педагогічної думки і суспільне дошкільне виховання 

дітей у Західній Європі в XIX–XX ст. 

 

Педагогічна діяльність і теорія Йоганна-Генріха Песталоцці. Й.Г.Песталоцці 

про сімейне дошкільне виховання. «Книга матерів» Песталоцці, її значення у 

розробці програми розвитку дитини. 

 Р.Оуен – засновник теорії суспільного дошкільного виховання. Р.Оуен про 

фізичне, моральне, розумове виховання дітей. Заклади для маленьких дітей у 

Нью-Ленарку. Вимоги до особистості виховательки.  

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. 

Ф.Фребель – організатор перших дитячих садків у Німеччині.  Розвиток 

Ф.Фребелем теорії суспільного дошкільного виховання. «Дарунки» для дітей 

Фребеля. Підготовка виховательок (садівниць).  Книга «Дитячий садок» 

Ф.Фребеля, оцінка його системи. Педагогічна система Марії Монтессорі. Теорія 

самовиховання і самонавчання. Основні принципи «методу М.Монтессорі». 

 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 



 

Тема 1. Педагогічні теорії та суспільне дошкільне виховання в Росії 

XIX – XX ст. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Росії в Росії в 60-ті роки і громадське 

дошкільне виховання. Перші дитячі садки. Педагогічна діяльність і погляди 

А.С.Симонович. Книга «Дитячий сад», як перше практичне керівництво для 

дитячого садка. Педагогічна теорія Є.М.Водовозової. Книга «Розумове і моральне 

виховання дітей, як підручник з дошкільної педагогіки. Перший журнал з 

дошкільного виховання «Дитячий садок» (ред. А.С.Симонович). 

Суспільно-педагогічна діяльність П.Ф.Лесгафта. Діячі дошкільного 

виховання в Росії на початку XX ст. – К.М.Венцель, Л.К.Шлегер, 

М.Х.Светницька, Є.І.Тихеєва. Організаторська діяльність в галузі дошкільного 

виховання в 20-30-ті роки XX ст. Н.К.Крупської, її теоретичні погляди. Теорія 

навчання дітей (С.О.Фльоріна, О.П.Усова, Г.М.Леушина), моральне і трудове 

виховання (В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова, В.Й.Логінова), гра вжитті дітей 

(Д.В.Менджерицька, Р.Й.Жуковська). Психологічні дослідження 

(О.В.Запорожець, Л.А.Венгер та ін.). 

 

Тема 2. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання на теренах України в кінці XIX – на початку XX ст. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці XIX ст. Перші заклади 

суспільного дошкільного виховання (Є. Чернишової, Марії і Софії Ліндфорс, К. 

Безменової). Піднесення в галузі теорії і практики дошкільного виховання в 

Україні на початку XX століття.  

Діяльність педагогічних товариств сприяння дошкільному вихованню 

(Київське товариство народних дитячих садків, Фребелівське педагогічне 

товариство м. Києва та його інститут). Створення системи суспільного 

дошкільного виховання. Випуск журналу «Дошкільне виховання» (ред. 

Н.Лубенець). 



 

 Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного 

дошкільного виховання початку XX ( Т. Лубенця, Н. Лубенець, К. Маєвської, 

С.Русової, І. Сікорського, К. Толмачевської, Е. Яновської, Н. Петерсень та ін.). 

 

 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

 

Тема 1. Національна система суспільного дошкільного виховання в 

Українській Народній Республіці (1917-1919рр.). 

 

Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти. Суспільне 

дошкільне виховання у роки УНР. Ідеї українського національного дитячого 

садка. Підготовка педагогічних кадрів. 

 

Тема 2. Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки. 

 

Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне виховання у 

20- 30-ті роки. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. Підготовка 

педагогічних кадрів для суспільного дошкільного виховання. Всеросійські зїзди з 

дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), їх вплив на розвиток 

дошкільного виховання в Україні. Робоча книга для вихователів дитячих садків 

«Дошкільне виховання» (1927р.), проект програми з дошкільного виховання в 

збірці «Дошкільне виховання. Матеріали до порадника» (1928р.). Програми з 

дошкільного виховання: 1932, 1934 рр. Перше «Керівництво для вихователя 

дитячого садка» (1938 р.). Всесоюзна конференція з дошкільного виховання (1931 

р.). Науково-методичний журнал «За комуністичне виховання». 

Організаційна діяльність та педагогічні погляди А.Гендрихівської, 

О.Дорошенко, В. Чередниченко, Е.Яновської А.С.Макаренко про виховання дітей 

дошкільного віку. 

 



 

Тема 3. Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного 

виховання в 50-80-ті роки. 

 

Розбудова суспільного дошкільного виховання в повоєнні роки. Боротьба з 

дитячою бездоглядністю. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних 

закладів. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла-дитячий садок, дитячий садок-

школа. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. «Керівництво для 

вихователя дитячого садка»(1953р.), «Програмно-методичні вказівки для 

вихователя дитячого садка (1955р.)., «Програма виховання в дитячому 

садку»(1962 р.), «Типова програма виховання і навчання в дитячому садку» (1984 

р.), «Програма виховання та навчання в дитячому садку» (1986 р.). 

Нові дослідження з проблем морального, розумового, фізичного, трудового 

виховання (Л.В.Артемова, А.М.Богуш, З.Н.Борисова, Т.І. Дмитренко, 

Н.В.Яришева, Е.С.Вільчковський, С.О.Ладивір, О.Л.Кононко та ін.). Підготовка 

педагогів дошкільного виховання в 50-80-х рр.. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

 

Усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Предмет, завдання і 

методи дошкільної педагогіки 

5 2 2   1 

Тема 2. Загальні закономірності 

виховання і розвитку дітей в 

період дошкільного дитинства 

4 2    2 

Тема 3. Основні особливості 4 2    2 



 

розвитку і виховання дітей 

раннього віку 

Тема 4. Особливості виховання 

та розвитку дітей першого року 

життя 

7  2   5 

Тема 5. Особливості виховання 

та розвитку дітей другого року 

життя 

7  2   5 

Тема 6. Особливості виховання 

та розвитку дітей третього року 

життя 

7  2   5 

Усього годин 34 6 8   20 

Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1. Вплив норм  і 

відхилень від норми розвитку 

на організацію навчально-

виховного процесу в ДНЗ 

7 2    5 

Тема 2. Вікова періодизація та 

розвиток особистості 

дошкільника 

5  2   3 

Тема 3. Соціалізація шести 

річок як соціально-культурний 

феномен 

6 2    4 

Тема 4. Дошкільна та початкова 

освіта за кордоном 

4 2    2 

Усього годин 22 6 2   14 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Тема 1. Мета і завдання 

виховання дітей дошкільного 

5 2 2   1 



 

віку 

Тема 2. Економічне та правове 

виховання дітей дошкільного 

віку 

5 2 2   1 

Тема3. Розумове виховання 

дітей дошкільного віку 

5 2 2   1 

Тема 4. Моральне виховання 

дітей дошкільного віку 

5 2    3 

Тема 5. Трудове виховання 

дітей дошкільного віку 

5 2    3 

Тема 6. Естетичне виховання 

дітей дошкільного віку 

5 2    3 

Усього годин 30 12 6   12 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ. 

Тема 1. Історія гри. Творчі ігри 

дошкільників 

10 2    8 

Тема 2. Дидактичні ігри 

дошкільників 

15 2 4   9 

Усього годин 25 4 4   17 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Тема 1. Загальні основи 

дошкільної дидактики. 

Особливості навчання дітей 

дошкільного віку 

7 2    5 

Тема  2. Методи і форми 

організації навчання 

10  2   8 

Усього годин 17 2 2   13 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 



 

Тема 1. Педагогічний процес в 

дошкільному навчальному 

закладі 

9 2    7 

Тема 2. Взаємозв’язок 

дошкільного навчального 

закладу зі школою. Взаємодія 

сім’ї і дошкільного закладу у 

вихованні дітей 

10  2   8 

Усього годин 
19 2 2   15 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Тема 1.  

Предмет і завдання історії 

педагогіки. Виховання у 

первісному, рабовласницькому 

суспільстві та епоху 

середньовіччя. Проблеми 

дошкільного виховання у 

педагогічній думці давнього 

світу 

11 4 2   5 

Тема 2. Педагогічні погляди 

англійських і французьких 

просвітителів на виховання 

дітей дошкільного віку ( XVII–

XVIII ст.). Розвиток ідей 

дошкільного виховання в епоху 

Відродження. 

Педагогіка дошкільного віку 

епохи Просвітництва 

9 2 2   5 



 

Тема 3. Розвиток педагогічної 

думки і суспільне дошкільне 

виховання дітей у Західній 

Європі в XIX–XX ст 

11 4 2   5 

Усього годин 31 10 6   15 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 

Тема 1. Педагогічні теорії та 

суспільне дошкільне виховання 

в Росії XIX – XX ст. 

11 4 2   5 

Тема 2. Педагогічна думка, 

освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання на 

теренах України в кінці XIX – 

на початку XX ст. 

11 4 2   5 

Усього годин 22 8 4   10 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

Тема 1. Національна система 

суспільного дошкільного 

виховання в Українській 

Народній Республіці (1917-

1919рр.). 

10 2 2   6 

Тема 2. Дошкільне виховання і 

освіта в 20-30-ті роки. 

10 2 2   6 

Тема 3. Розвиток педагогічної 

теорії та суспільного 

дошкільного виховання в 50-80-

ті роки. Сучасна система 

дошкільної освіти в Україні 

Міжнародне співробітництво у 

10 2 2   6 



 

галузі дошкільної освіти 

Усього годин 
30 6 6   18 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

40     40 

Усього годин 
270  56 40   174 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

1.  Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки 2 

2.  Особливості виховання та розвитку дітей першого року 

життя 

2 

3.  Особливості виховання та розвитку дітей другого року 

життя 

2 

4.  Особливості виховання та розвитку дітей третього року 

життя 

2 

 Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

5.  Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху 

Відродження. 

Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва 

2 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

6.  Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку 2 

7.  Економічне та правове виховання дітей дошкільного віку 2 



 

8.  Розумове виховання дітей дошкільного віку 2 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

9.   Дидактичні ігри дошкільників 4 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

10.  Методи і форми організації навчання 2 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 

11.  
 Взаємозв’язок дошкільного навчального закладу зі 

школою. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у 

вихованні дітей 

2 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

12.  Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у 

первісному, рабовласницькому суспільстві та епоху 

середньовіччя. 

2 

13.  Педагогічні погляди англійських і французьких 

просвітителів на виховання дітей дошкільного віку ( XVII–

XVIII ст.). 

2 

14.  Розвиток педагогічної думки і суспільне дошкільне 

виховання дітей у Західній Європі в XIX–XX ст 

2 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

15.   Педагогічні теорії та суспільне дошкільне виховання в 

Росії XIX – XX ст. 

2 

16.   Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання на теренах України в кінці XIX – 

на початку XX ст. 

2 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

17.  Національна система суспільного дошкільного виховання 

в Українській Народній Республіці (1917-1919рр.). 

2 



 

18.  Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки. 2 

19.   Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного 

виховання в 50-80-ті роки. 

2 

Разом 40 

                                                                                                              

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

1.  Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки 1 

2.  Загальні закономірності виховання і розвитку дітей в 

період дошкільного дитинства 

2 

3.  Основні особливості розвитку і виховання дітей раннього 

віку 

2 

4.  Особливості виховання та розвитку дітей першого року 

життя 

5 

5.  Особливості виховання та розвитку дітей другого року 

життя 

5 

6.  Особливості виховання та розвитку дітей третього року 

життя 

5 

 Кредит 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

7.  Вплив норм  і відхилень від норми розвитку на 

організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ 

5 

8.  Вікова періодизація та розвиток особистості дошкільника 3 

9.  Соціалізація шести річок як соціально-культурний 

феномен 

4 

10.  Дошкільна та початкова освіта за кордоном 2 



 

Кредит 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

11.  Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку 1 

12.  Фізичне виховання дітей дошкільного віку 1 

13.  Розумове виховання дітей дошкільного віку 1 

14.  Моральне виховання дітей дошкільного віку 3 

15.  Трудове виховання дітей дошкільного віку 3 

16.  Естетичне виховання дітей дошкільного віку 3 

Кредит 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

17.  
 Історія гри. Творчі ігри дошкільників 

8 

18.  Дидактичні ігри дошкільників 9 

Кредит 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

19.  Загальні основи дошкільної дидактики. 

Особливості навчання дітей дошкільного віку 

5 

20.  Методи і форми організації навчання 8 

Кредит 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, ШКОЛА 

21.  
Педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі 

7 

22.  
 Взаємозв’язок дошкільного навчального закладу зі 

школою. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у 

вихованні дітей 

8 

Кредит 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

23.  Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у 

первісному, рабовласницькому суспільстві та епоху 

середньовіччя. 

5 

24.   Педагогічні погляди англійських і французьких 

просвітителів на виховання дітей дошкільного віку ( XVII–

5 



 

XVIII ст.). 

25.  Розвиток педагогічної думки і суспільне дошкільне 

виховання дітей у Західній Європі в XIX–XX ст 

5 

Кредит 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 

26.  Педагогічні теорії та суспільне дошкільне виховання в 

Росії XIX – XX ст. 

5 

27.  Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного 

дошкільного виховання на теренах України в кінці XIX – 

на початку XX ст. 

5 

Кредит 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

28.   Національна система суспільного дошкільного виховання 

в Українській Народній Республіці (1917-1919рр.). 

6 

29.  Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки. 6 

30.  Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного 

виховання в 50-80-ті роки. 

6 

31.  
Індивідуальне науково-дослідне завдання 

40 

Разом 174 

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Тема: Предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного 

навчального закладу. 

Кредит І. Особливості ігрового середовища дітей раннього віку. 

Кредит ІІ. Особливості ігрового середовища дітей дошкільного віку. 

Кредит ІІІ. Особливості ігрового середовища дітей старшого дошкільного віку. 

 

8. Методи навчання 

1. Лекційна форма. 

2. Інтерактивні методи. 



 

3. Групова дискусія. 

4. Евристична бесіда. 

5. Мозковий штурм. 

6. Дебати. 

7. Ділова гра. 

8. Круглий стіл. 

9. Методи контролю 

1. Колоквіуми. 

2. Семінарсько-практичні заняття. 

3. Індивідуальні завдання. 

4. Самостійна робота. 

5. Написання рефератів. 

6. Круглий стіл. 

7. Ділова гра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Кіль

кість 

балів 

за 

теми 

Самості

йна 

робота 

КР Індивід

уально-

дослідн

е 

завдан

ня 

Підсу

мкови

й 

контр

оль 

Накопичув

альні бали/ 

Сума 

Кредит 1       

Т1 Т2 Т3 Т4  

40 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

  

 

 

420 

(40%) 

 

 

 

480 

(60%) 

5 5 10 10 

Т5 Т6   

5 5   

Всього самостійна робота 40 балів 

Кредит2 

Т1 Т2 Т3 Т4  

30 5 5 10 10 

Всього самостійна робота 40 балів 

Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4  

 5 5 5 5 



 

Т5 Т6   40 40 

 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

 

 

80 

 

 

40 

 

 

20 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

10 10   

Всього самостійна робота 40 балів  

Кредит 4 

Т1 Т2    

30 15 15   

Всього самостійна робота 40 балів 

Кредит 5 

Т1 Т2   60 

30 30   

Всього самостійна робота 40 балів 

Кредит 6 

Т1 Т2    

20 

 

 

 

30 

 

 

10 10   

Всього самостійна робота 40 балів ( з них 40 дослідн. завдання) 

Кредит 7 

Т1 Т2 Т3  

10 10 10  

Всього самостійна робота 40 балів 

Кредит 8 



 

Т1 Т2   40 

 

 

 

 

30 

60 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

30 

20 20      

Всього самостійна робота 40 балів ( з них 20 дослідн. завдання) 

Кредит 9  

Т1 Т2 Т3  

10 10 10  

Всього самостійна робота 40 балів 

    

Усього  320 420 160   900 

 

 

 

 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

12. Рекомендована література 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

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

41). – С. 2–7. 

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

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

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 



 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

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

2001. – № 4. – С. 65–82. 

Основна 

 

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

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

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

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

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

лідження. - К., 1990. 

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

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

маченка. - К., 1991. 

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

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

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

33. Додаткова література 

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

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

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

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

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

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

26-28; № 7. - С. 6-8. 

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

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

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

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



 

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

вихователя. - К., 1993. 

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

Момот. - К„ 1990. 

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

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

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

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

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

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

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

- К„ 1974. 

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

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

 

13. Інформаційні ресурси. 

6. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного 

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

Назва з екрану. 

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

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

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

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

8. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей 

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

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

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

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

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

10. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / 



 

О. І. Білан та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.  
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  СТУДЕНТІВ З  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА , ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ)  

Ступінь бакалавра 

Галузь знань: 01 Педагогічна освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Факультет: дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2017-2018 навчальний рік 

Критерії оцінювання 

 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисципліни  

здійснюється на основі результатів проведення поточного підсумкового 

контролю знань (іспиту). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури  

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

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

тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань 

       - якість опрацювання завдань. 



 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З ПЕДАГОГІКИ 

(ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА, ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ) 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом 

на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання 

індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь 

для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, 

уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом 

поверхнево й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним 

матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен 

аргументовано мотивувати. 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 



 

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє 

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

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

пропуски навчальних занять нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен 

пропуск), які віднімаються від рейтингового балу при виведенні підсумкової 

оцінки. 

- поточне оцінювання – 3 бали: 

0 балів – незадовільно; 

1 бал – задовільно; 

2 бали – добре; 

3 бали – відмінно.  

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути 

проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

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

отримував за результатами поточного контролю, складанням семестрового 

заліку або екзамену. 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

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

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

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

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 



 

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

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

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

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з 

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

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

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

одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

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

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

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

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

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

бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на 

перевірку (3 бали); 

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

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Розробка конспектів та фрагментів занять (5 балів за 

розробку); 

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

14.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб 

наочності); 

15.  Підбір цікавих завдань до теми  практичного (5 балів 

завдань); 

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду вихователів та 

конспектування статей (5 балів за 1 статтю). 



 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 

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

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

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду, 

вивчення додаткової методичної літератури; 

- робота з науковою методичною літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  
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КРЕДИТ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

План 

1. Предмет, об’єкт дошкільної педагогіки, її задачі. 

2. Основні поняття дошкільної педагогіки. 

3. Розвиток теорії, практики дошкільного виховання. 

 

Мета: розширити знання студенів, щодо головних понять дошкільної 

педагогіки, етапів розвитку дошкільної педагогіки в Україні та зв’язків 

дошкільної педагогіки з іншими науками. 

Ключові поняття: освіта, навчання, виховання, розвиток, мета 

виховання, принципи виховання, завдання виховання. 

 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

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

41). – С. 2–7. 

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



 

виховання, 2001. – 56 с. 

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

– 2002. – № 8. – С. 7–10. 

5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист / [зб. 

документів]. – К. : Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

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

України. – 2001. – № 4. – С. 65–82. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

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

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

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

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

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

педагогічного дослідження. - К., 1990. 

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

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

Д. Ярмаченка. - К., 1991. 

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

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

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

Додаткова література 

10. Бех I. Д., Кононко О.Л. Наукові засади проведення 

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

11. Борисова 3. А починалося так... Сторінки історії // 

Дошкільне виховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

12. Гураш Л., Якубенко В. Передовий досвід дошкільної освіти: 

Вивчення, узагальнення та поширення // Дошкільне виховання. - 2001. - 

№ 6. - С. 26-28; № 7. - С. 6-8. 



 

13. Дичківська І. Педагогічна інноватика: сучасний погляд // 

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

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

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

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

вихователя. - К., 1993. 

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

Момот. - К„ 1990. 

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

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

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

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

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

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

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

- К„ 1974. 

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

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

 

 

Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей 

від народження до шкільного віку. Предмет дошкільної педагогіки. Основні 

поняття дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток, освіта, 

педагогічний процес. 

Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка 

виховання, як соціального явища. Історичний характер виховання. Ідеальна і 

реальна мета виховання. Об’єктивний і суб’єктивний характер мети 

виховання. Закономірності, як відображення сутнісної характеристики 

процесу розвитку. Закономірності і принципи виховання. Завдання виховання 

дошкільників. 



 

Джерела дошкільної педагогіки як науки: народна педагогіка, 

педагогічна спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий 

педагогічний досвід, спеціальні експериментальні дослідження. 

Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИХОВАННЯ І 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 

 

План 

1. Значення дошкільного дитинства в розвитку особистості. Сутність 

дитинства. 

2. Основні фактори формування і розвитку особистості. 

3. Роль дорослого в розвитку дитини. 

 

Мета: розширити знання студенів, щодо значення дошкільного 

дитинства у розвитку особистості, вікових етапів розвитку особистості в 

періоді дошкільного дитинства; узагальнити розуміння значення ролі 

дорослого у розвитку і становлення особистості дитини дошкільного віку. 



 

Ключові поняття: виховання, розвиток, особистість, індивід, фактори 

розвитку особистості, умови розвитку особистості, обдарованість, обдаровані 

діти. 

 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – 

М., 1968. 

2. Болтарович З. Традиції сімейного виховання // Народна творчість 

та етнографія. – 1993. – № 2 – С. 16-24. 

3. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф.Ніколенка. – К., 

1987. 

4. Костюк Г.С. О Взаимоотношении воспитания и развития ребенка 

// Избранные психологические труды. – М., 1988. – С. 132-149. 

5. Костюк Г.С. Розвиток і виховання. – В кн.: Навчально-виховний 

процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. – С. 134-193. 

6. Ніколенко Д.Ф. Педагогічне дитинознавство // Педагогіка і 

психологія. – 1993. – № 1. 

7. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В.Запорожца, 

Т.А. Марковой. – М., 1980. 



 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – Народна педагогіка. – 

К., 1985. 

9. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба 

педагогічної антропології. – Вибр. пед. твори. – К., 1983. – Т.1. – С. 192-221. 

10. Выготский Л.С. Проблема возрастной периодизации детского 

развития // Собр. соч. в 6 тт. – Т.4 – М., 1984. – С. 244-256. 

11. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, 

діагностика, педагогіка. – К., 1992. 

12. Колонко Е.Л. Чтобы личность состоялась. – К., 1991. 

13. Психологические вопросы выявления одаренности. – К., 1992. 

Титаренко Т.М. Такие разные дети. – К., 1989 

 

 

 

 

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія 

соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання 

та активності дитини у розвитку особистості. Роль діяльності у формуванні 

особистості. 

Вікова періодизація дитинства. 

Теорії ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на 

основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства 

(Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, Л. Венгер). 

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими 

дітьми. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

 

План 

1. Поняття про мету виховання. 

2. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

3. Складові частини виховання дітей дошкільного віку: 

а) загальна характеристика складових частин виховання; 

б) фізичне виховання; 

в) розумове виховання; 

г) моральне виховання; 

д) трудове виховання; 

е) естетичне виховання. 



 

4. Єдність і взаємозв’язок складових частин виховання. 

Мета: розширити знання студенів про мету та завдання виховання дітей 

дошкільного віку, основні складові виховання та єдність складових частин 

виховання для всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини 

дошкільного віку. 

Ключові поняття: виховання, мета, завдання виховання, всебічний і 

гармонійний розвиток, виховання: фізичне, розумове, моральне, трудове, 

естетичне. 

         Рефлексія:  намітити нові теми для обмірковування. 

 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

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

2001. – № 4. – С. 65–82. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого 

дошкільного віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http//doshkillya.ostriv.in.ua. – Назва з екрану. 

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

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

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

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



 

3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

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

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

4. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного 

віку / О. І. Білан та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с.  

 

 

 

 

 

Т. Поніманська, Л. Гураш, Т. Гурковська, С. Новосьолова, М. 

Щелованов та інші про період раннього віку. Характерні особливості дітей 

раннього віку. 

Основні аспекти виховання дітей: формування у дитини потреби в 

спілкуванні; адаптація дитини до ДНЗ: ступені адаптації; полегшення 

адаптації; режим дня, як основний організуючий чинник, принципи побудови 

режиму для дітей раннього віку, педагогічно - доцільний режим у ранньому 

віці; охорона життя і зміцнення здоров’я дітей раннього віку: температурний 

режим; організація загартовуючих процедур; запобігання появі шкідливих 

звичок; раціональне харчування; перебування на свіжому повітрі; 

повноцінний сон. 

Сенсорне виховання малюків, розвиток мовлення, розвиток рухів, 

ознайомлення з навколишнім та організація ігрової діяльності. Заохочення 

дітей до малювання, слухання музики, розглядання книжок, дій з предметами 

тощо. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДАВНЬОГО СВІТУ 

 

План 

1. Виховання дітей дошкільного віку у рабовласницьку епоху 

2. Особливості виховання дітей у Давній Греції та Давньому Римі 

 

Мета: розширити знання студенів, щодо особливостей виховання дітей 

дошкільного віку у рабовласницьку епоху; поглибити знання студентів на  



 

погляди видатних педагогів, філософів на дошкільне виховання у Давній 

Греції та Давньому Римі. 

Ключові поняття: виховання, розвиток, особистість, дошкільне 

виховання, діти дошкільного віку, держава. 

 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

5. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Болтарович З. Традиції сімейного виховання // Народна творчість 

та етнографія. – 1993. – № 2 – С. 16-24. 

2. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф.Ніколенка. – К., 

1987. 

3. Костюк Г.С. Розвиток і виховання. – В кн.: Навчально-виховний 

процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. – С. 134-193. 

4. Ніколенко Д.Ф. Педагогічне дитинознавство // Педагогіка і 

психологія. – 1993. – № 1. 

5. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – Народна педагогіка. – 

К., 1985. 

6. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба 

педагогічної антропології. – Вибр. пед. твори. – К., 1983. – Т.1. – С. 192-221. 

 

 

 



 

 

 

Виховання як феномен виникло на етапі освоєння людиною знарядь 

праці. Життя дітей тоді чи не з перших днів було включене у життя дорослих, 

які намагались передати їм свої навички виживання: використання знарядь 

праці, добування їжі, захисту від ворогів і хижаків, взаємодії з іншими 

людьми. Саме потреби реального буття давньої людини зумовили 

необхідність вироблення відповідних способів, прийомів передавання знань і 

вмінь нащадкам. Виховання і навчання були невід'ємною частиною буденного 

життя і не розглядалися як підготовка до майбутнього. Із запровадженням 

парних шлюбів, що прийшли на зміну статевій полігамії, пов'язане 

зародження домашньо-сімейного виховання дітей, яким стали перейматися 

батьки і родичі. На тому історичному етапі домінуючою формою виховання 

була ініціація — статевовікові обряди посвячення, пов'язані з переходом 

юнаків і дівчат до дорослого життя. Перед тим вони повинні були оволодіти 

відповідними знаннями і навичками племінного життя, набути необхідну 

фізичну і моральну зрілість. Отже, виникнення виховання та освіти як 

педагогічних феноменів зумовлене появою системи соціального наслідування 

— передавання досвіду попередніх поколінь наступним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 2. СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

 

План 

1. Державна політика у сфері дошкільної освіти. Законодавство 

України про дошкільну освіту. 

2. Сучасна система дошкільної освіти, її структура. Типи ДНЗ. 

 

Мета: з’ясувати пріоритетні напрямки державна політика у сфері 

дошкільної освіти на сучасному етапі. Охарактеризувати сучасну систему 

дошкільної освіти, ознайомити з її структурою,  типами ДНЗ. Виховувати 

професійну спрямованість, інтерес до майбутньої професії.   

Ключові поняття: дошкільний навчальний заклад, ясла-садок, дитячий 

садок, дитячий будинок, профільна група, ценрт розвитку дитини, група з 



 

короткочасним перебуванням дітей, сімейний приватний дошкільний заклад, 

дитячий  садок-початкова школа, спеціалізований дошкільний заклад, 

санаторний дошкільний заклад.  

 Рефлексія:  намітити нові теми для обмірковування. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Грицюк Л.А.  Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005. 

2. Закон України  « Про дошкільну освіту» – К., 2001. 

3. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2004.– 

С.57-78. 

 

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад – заклад освіти дітей від двох місяців до 

шести років, який здійснює догляд, оздоровлення, розвиток, виховання і 

навчання дітей. Завдання дошкільного закладу. Зміст дошкільної освіти. 

       Система  типів дошкільних закладів залежно від їх призначення: 

дошкільні заклади загально-розвивального типу, дошкільні заклади 

компенсаторного типу, дошкільні заклади комбінованого типу, дошкільні 

заклади інноваційного та альтернативного типу. Національний дитячий садок. 

        Нові форми здобуття дошкільної освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРЕДИТ 2 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

План 

1. Співпраця в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, 

фондами. 

2. Участь у міжнародних програмах, конкурсах щодо підвищення якості 

дошкільної освіти. 

Мета: з’ясувати особливості міжнародного співробітництва у галузі 

дошкільної освіти 

Ключові поняття: тенденції, реформування, безперервність, 

Міжнародна конвенція про права дитини, Міжнародна організація ЮНЕСКО, 

Дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ.  

 Рефлексія:  намітити нові теми для обмірковування. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1.Закон України  «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ. ] – 

Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua 

2. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2002 №826 « Про 

затвердження  Порядку медичного обслуговування  дітей у дошкільному 

навчальному закладі». ] – Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності».] – Режим доступу // 

www.zakon.rada.gov.ua 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/


 

 

 

Виховання дітей дошкільного віку — проблема, яка здавна турбує 

широкі кола міжнародної громадськості, породжує спроби (нерідко успішні) 

врегулювання питань захисту прав та інтересів дітей на міжнародному рівні 

авторитетними документами. 

Міжнародний захист прав дітей — система взаємоузгоджених дій 

державних і неурядових міжнародних організацій, спрямованих на 

забезпечення прав дитини з метою формування гармонійно розвиненої 

особистості, сприяння їх закріпленню у національних законодавствах. 

До цієї системи належать міжнародні угоди, конвенції, пакти, статути та 

інші документи. 

(Першим міжнародним документом, який законодавчо закріпив права 

дитини, була Декларація прав дитини 1959), яка проголосила десять 

принципів, що гарантували права дітей: на ім'я, громадянство, любов, 

розуміння, матеріальне забезпечення, соціальний захист, освіту, фізичний, 

розумовий, моральний і духовний розвиток в умовах свободи. 

У листопаді 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну 

конвенцію про права дитини, яку ратифікували багато країн світу. В Україні 

вона набула чинності 27 вересня 1991 р. Цю конвенцію називають Великою 

хартією вільностей для дітей. Вона складається з 54 статей, які охоплюють 

громадянсько-політичні, соціально-економічні й культурні права дітей від 

народження до повноліття.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 1.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

План 

1. Поняття про мету виховання. 

2. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

3. Складові частини виховання дітей дошкільного віку 

Мета: розширити знання студенів про мету та завдання виховання дітей 

дошкільного віку, основні складові виховання та єдність складових частин 

виховання для всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини 

дошкільного віку. 

Ключові поняття: виховання, мета, завдання виховання, всебічний і 

гармонійний розвиток. 

         Рефлексія:  намітити нові теми для обмірковування. 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 

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

2001. – № 4. – С. 65–82. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 



 

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

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

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

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

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

лідження. - К., 1990. 

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

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

маченка. - К., 1991. 

Додаткова література 

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

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

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

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

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

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

26-28; № 7. - С. 6-8. 

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

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

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

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

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

вихователя. - К., 1993. 

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

Момот. - К„ 1990. 

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

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

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

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



 

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

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

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

- К„ 1974. 

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

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

 

 

Концепція дошкільного виховання в Україні про завдання виховання 

дітей дошкільного віку. Мета виховання є основоутворюючою категорією 

педагогіки. Залежність завдання, змісту, методів виховання від мети 

виховання. Напрями виховання дітей дошкільного віку: фізичне виховання, 

моральне, трудове, естетичне, розумове. Становлення і розвиток науки про 

дошкільне виховання. Концепція виховання дошкільників. Сучасна система 

дошкільної освіти. Типи дошкільних навчальних закладів та їх функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

План 

1. Загальна характеристика фізичного виховання. 

2. Зміст і завдання фізичного виховання в ДНЗ. 

3. Засоби фізичного виховання дошкільників: 

 гігієнічні умови; 

 загартовування організму дитини; 

 фізичні вправи; 

 виховання культурно-гігієнічних навичок. 

4. Режим дня в житті дитини. 

Мета: розширити знання студенів про фізичне виховання дошкільників, 

зміст, мету і завдання фізичного виховання в ДНЗ, охарактеризувати основні 

засоби фізичного виховання, охарактеризувати особливості режиму дня в 

житті дитини. 

Ключові поняття: фізичне виховання, мета, завдання фізичного 

виховання, засоби фізичного виховання, режим дня. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

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

виховання, 2001. – 56 с. 

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

2002. – № 8. – С. 7–10. 

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

: Наукова думка, 1998. – 45 с. 

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

Освіта, 1994. – 4 с. 



 

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

України. – 2001. – № 4. – С. 65–82. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2015. 

2. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка-

практикум. – К., 2004. 

3. Вильчковский Э.С. Психолого-педагогические основы системы 

физического воспитания дошкольников // Воспитание детей дошкольного 

возраста. – К., 1990. – С. 319-363. 

4. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. – К., 2004. 

5. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення 

дошкільників. – К., 1995. 

6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.,2012. 

7. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К., 1969. 

 

 

Основи теорії фізичного виховання дітей. Поняття «фізичне виховання», 

«фізичний розвиток», «фізична досконалість». Вчення І.П. Павлова про 

єдність організму і середовища, про умовно-рефлекторні зв’язки і динамічний 

стереотип. Створення системи фізичного виховання в Україні. П.Ф. Лесгафт 

про фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розвиток його ідей в теорії 

фізичного виховання (Є.А. Аркін, Є.І. Леві-Гориневська, Г.Н. Сперанський, 

М.М. Щелованов, М.Ю. Кистяківська, М.Є. Шейко, Т.І. Дмитренко, Е.С. 

Вільчковський, О.Л. Богініч).  

Народна педагогіка про фізичне виховання дітей. Необхідність та 

завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку: охорона і зміцнення 

здоров’я дітей, повноцінний їх фізичний розвиток загартування організму; 

формування життєво важливих рухових умінь та навичок, виховання фізичних 



 

якостей (швидкість, спритність, витривалість); сприяння розумовому, 

моральному, трудовому і естетичному вихованню. 

Основні принципи теорії фізичного виховання: широке використання 

виховання і навчання з метою впливу на процеси фізичного розвитку; 

забезпечення зв’язку фізичного виховання з загальним розвитком дитини 

визначення важливості ігор і позитивних емоцій в системі фізичного 

виховання; забезпечення усвідомленості при оволодінні рухами, культурно- 

гігієнічними навичками; визнання рухів і рухової активності як неодмінної 

життєвої основи фізичного і загального розвитку дитини_  

Зміст фізичного виховання – оволодіння основами фізичної культури: 

опанування основ особистої гігієни, загартування організму, виконання 

фізичних вправ. Гігієнічні умови, які сприяють фізичному розвитку дітей. 

Вимоги до приміщення, ділянки, їх обладнання. Режим, харчування. 

Формування культурно-гігієнічних навичок. Сили природи (сонце, повітря, 

вода). Фізичні вправи: (гімнастика, ігри рухливі та зі спортивними 

елементами, спортивні вправи, елементи туризму). Режим дня дитини, 

особливості його побудови і організації в дошкільних закладах і вдома. 

Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до побудови режиму: 

постійність, доцільність, розумність, рухомість. Особливості методики 

проведення режимних процесів (харчування, сон, прогулянка). Розв’язання 

виховних і навчальних завдань під час здійснення режимних процесів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 3. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

План 

1. Суттєвість понять «розумове виховання», «розумовий розвиток» та їх 

мета. 

2. Розвиток теорії розумового виховання. 

3. Завдання розумового виховання. 

4. Зміст і засоби розумового виховання дітей. 

 

Мета: розширити знання студенів про розумове виховання 

дошкільників, зміст, мету і завдання розумового виховання в ДНЗ, 

охарактеризувати основні засоби розумового виховання. 

Ключові поняття: розумове виховання, мета, завдання розумового 

виховання, засоби розумового виховання. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979. –      

С. 3–24. 

2. Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного 

віку. – К., 1979. – С.6–16. 

3. Проскура Е.В. Развитие познавательных способностей 

дошкольника. – К., 1985. – С.9–20. 

4. Сорокина А.И. Умственное воспитание в детском саду. – М., 1975. 

– С.5–17. 



 

5. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985. – С. 192–200. 

 

 

Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Мета 

розумового виховання. Напрями розумового виховання дітей. Розвиток 

теорії розумового виховання дітей. Народна педагогіка про розумове 

виховання. Розумове виховання дітей в працях західно-европейських, 

російських та українських педагогів (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ф. 

Фребель, М. Монтессорі, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, Є.І. Тихеєва, Л.С. 

Виготський, О.В. Запорожець). Завдання розумового виховання дошкільників: 

набуття елементарних знань про навколишнє середовище: формування умінь і 

навичок розумової діяльності і розвиток розумових здібностей, формування 

пізнавальних інтересів і допитливості. Зміст і засоби розумового виховання 

дітей: ознайомлення з предметами і явищами навколишнього світу; 

спілкування з дорослими; різні види діяльності дітей; навчання. 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 4. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

План 

1. Суттєвість понять «моральне виховання» і «моральний розвиток». 

2. Рівні морального розвитку дітей. 

3. Розвиток теорії морального виховання дітей і сьогоденні проблеми 

дослідження морального виховання дітей дошкільного віку. 

4. Завдання морального виховання. 

5. Закономірності процесу морального виховання. 

 



 

Мета: розширити знання студенів про моральне виховання 

дошкільників, зміст, мету і завдання морального виховання в ДНЗ, 

охарактеризувати основні засоби морального виховання. 

Ключові поняття: мораль, моральне виховання, мета, завдання 

морального виховання, рівні морального розвитку, закономірності морального 

виховання, патріотизм, колективізм, гуманізм, вольова поведінка. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Артемова Л.В. Моральне виховання дошкільників. – К., 1976. 

2. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л.Н.Проколиенко, 

В.К.Котырло. –К., 1987. 

3. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К., 

1971. 

4. Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. – К., 1988. 

5. Нравственное воспитание дошкольников: младший и средний 

дошкольный возраст. – М., 1972. 

6. Островська Л.Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. – 

К., 1975. 

7. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993. 

8. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. – К., 1971. 

 

Поняття про мораль, моральне виховання, моральний розвиток, 

моральну культуру. Механізм морального виховання. Періоди 

дошкільногодитинства та рівні морального розвитку, уявлення про моральні 

норми, моральні почуття і мотиви, звички моральної поведінки, основи 

соціальної компетентності. Розвиток теорії морального виховання. Народна 

педагогіка про моральне виховання. Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. 

Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, О.В. Сухомлинський про моральне 

виховання. Сучасна психолого-педагогічна наука про проблеми морального 



 

виховання дітей дошкільного віку (О. Запорожець, Я.З. Неверович, А.М. 

Виноградова, В.Г. Нечаєва, С.А. Козлова, Р.С. Буре, Л.В. Артемова, Т.І. 

Поніманська, О.І. Кошелівська, С. Кулачківська, С.О. Ладивір, Ю.О. 

Приходько). Дослідження сучасних проблем морального виховання. Завдання 

морального виховання: формування моральної свідомості (уявлення про 

моральні норми), розвиток навичок моральної поведінки, виховання 

моральних почуттів.  

Закономірності процесу морального виховання: двосторонність процесу 

морального виховання; тривалість процесу морального виховання; дієвість 

процесу морального виховання; особистісний характер засвоєння моральних 

цінностей; моральне виховання в процесі життєдіяльності дитини. Моральне 

виховання в процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання у грі. 

Моральне виховання у трудовій діяльності. Моральне виховання в процесі 

навчання.  

Екологічне виховання – важлива складова__ морального виховання. 

Методи морального виховання: методи формування моральної поведінки; 

методи формування моральної свідомості; методи стимулювання моральних 

почуттів і мотивів поведінки. Класифікація методів за В.Г. Нечаєвою, В.І. 

Логіновою. Вимоги до методів морального виховання. Зміст і методика 

виховання дітей дошкільного віку. Виховання вольової поведінки. Прояви 

негативної поведінки дітей: вередування, впертість. Виховання 

дисциплінованості, культури поведінки. Методи їх виховання (Г.П. 

Лаврентєва).  

Виховання основ гуманізму: доброзичливість, турботливість, людяність, 

справедливість. Методи виховання гуманної поведінки. Виховання 

патріотизму. Основні напрями патріотичного виховання: формування уявлень 

про сім’ю, родину, рід і родовід, краєзнавство; ознайомлення з явищами 

суспільного життя; формування знань про історію держави, державні символи; 

ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; формування знань про 

людство. Виховання колективізму.  



 

Поява і розвиток дружби. Взаємодопомога. Роль суспільної думки. 

Засвоєння моральних правил і норм поведінки. Культура поведінки і 

взаємовідносин. Особистість в колективі (Л.В. Артемова, Т.А. Маркова, В.Г. 

Нечаєва, В.О. Киричук, Т.І. Поніманська). 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 5. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

План 

1. Розвиток теорії трудового виховання. 

2. Завдання трудового виховання. 

3. Особливості трудової діяльності дошкільників. 

4. Ознайомлення дітей з працею дорослих. 

5. Види праці дітей: 

 самообслуговування; 

 господарсько-побутова праця; 

 праця в природі; 

 ручна (художня) праця. 

6. Форми організації трудової діяльності дітей: 

 трудові доручення; 

 чергування; 

 спільна трудова діяльність дітей; 

 праця поруч; 

 загальна праця. 



 

 

Мета: розширити знання студенів про трудове виховання дошкільників, 

зміст, мету і завдання трудового виховання в ДНЗ, охарактеризувати 

особливості трудової діяльності дошкільників, охарактеризувати види праці 

дітей; охарактеризувати форми організації трудової діяльності дітей. 

Ключові поняття: трудове виховання, завдання трудового виховання, 

трудова діяльність, праця, самообслуговування, господарсько-побутова праця, 

праця в природі, ручна (художня) праця, трудові доручення, чергування, 

спільна трудова діяльність дітей, праця поруч, загальна праця. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И.Логиновой, 

П.Г.Саморуковой. В 2 ч. – Ч. 1. – М., 1988. – С. 189–230. 

2. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье. – К., 1988. 

 

 

Розвиток теорії трудового виховання. Сучасні українські дослідники 

проблеми трудового виховання (З.Н. Борисова, В.О. Павленчик, Г.В. Бєлєнька, 

М.А. Машовець, Н.Б. Кривошея). Завдання трудового виховання: виховання 

інтересу до праці дорослих; формування навичок трудової діяльності; 

виховання особистості дитини в процесі її трудової діяльності. 

Особливості трудової діяльності дошкільників: умовність праці, 

вироблення здатності мотивувати трудову діяльність; динамічний розвиток 

компонентів трудової діяльності; виховне значення дитячої праці; тісний 

зв’язок праці з грою. Народна педагогіка про трудове виховання 

дошкільників. 

Види праці дітей: самообслуговування; господарсько-побутова праця; 

праця в природі; ручна (художня) праця. Зміст і виховне значення 

кожного виду праці. Відповідність праці силам дітей, їх потребам та 



 

інтересам. Форми організації трудової діяльності дітей. Трудові доручення. Їх 

особливості і виховне значення. Зміст організації доручень. Види доручень, 

керівництво ними. Чергування.  

Виховне значення чергування. Зміст роботи чергових в різних вікових 

групах. Керівництво вихователя працею чергових. Колективна праця дітей. Її 

зміст, види: праця поруч, загальна праця, спільна праця. 

 Умови виховання дошкільників в праці: емоційно-позитивна атмосфера; 

організація матеріального середовища і трудового обладнання; врахування 

навантаження; врахування індивідуальних інтересів. Економічне виховання. 

Засоби трудового виховання дошкільників: власна трудова діяльність дітей, 

ознайомлення з працею дорослих, художні засоби (художня література. 

Створення в сучасному національному дитячому садку та в сім’ї умов для 

праці дітей з урахуванням українських національних традицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 3. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 



 

ТЕМА 6. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

План 

1. Суттєвість понять «естетичне виховання» і «естетичний розвиток». 

2. Особливості розвитку естетичного сприймання: 

а) в ранньому і молодшому дошкільному віці; 

б) дітей середнього дошкільного віку; 

в) дітей старшого дошкільного віку. 

3. Розвиток теорії естетичного виховання. 

4. Завдання естетичного виховання. 

5. Зміст естетичного виховання. 

6. Засоби та методи естетичного виховання. 

7. Народна педагогіка про естетичне виховання. 

 

Мета: розширити знання студенів про естетичне виховання 

дошкільників, зміст, мету і завдання естетичного виховання в ДНЗ, 

охарактеризувати особливості розвитку естетичного сприйняття дошкільників, 

охарактеризувати основні методи естетичного виховання, народна педагогіка 

про естетичне виховання. 

Ключові поняття: естетичне виховання, завдання естетичного 

виховання, зміст естетичного виховання, засоби естетичного виховання. 

методи естетичного виховання. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М., 1967. 

2. Григорьева Г.И. Игра и обучение детей изобразительной 

деятельности. // Педагогические и психологические проблемы руководства 

игрой дошкольника. – М., 1979. – С. 14–19. 



 

3. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное 

развитие дошкольников. – М., 1983. 

4. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в 

детском саду. – М., 1984. 

5. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. – К., 

1986. 

 

Мета естетичного виховання. Поняття «естетика», «естетичний 

розвиток»,», «естетичне виховання». Розвиток теорії естетичного 

виховання. Сучасні проблеми естетичного виховання дошкільників (Н.О. 

Сакуліна, Н. Ветлугіна, Камарова .СТ., Г.Г. Григорьєва, О.О. Дронова, Г.В. 

Сухорукова). Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку: 

формування естетичного ставлення до дійсності; освоєння дітьми естетичної 

діяльності; розвиток загальних і спеціальних художньо-творчих здібностей. 

Зміст естетичного виховання (основні напрями): формування знань про 

прекрасне в житті, природі, у вчинках людей; розвиток естетичних умінь 

і навичок; формування естетичного ставлення до навколишнього; розвиток 

творчої діяльності. Засоби естетичного виховання: естетика побуту; твори 

мистецтва, природа; спеціальне навчання; самостійна художня діяльність 

дітей; свята. Методи естетичного виховання: за головною педагогічною 

метою(переконання, вправляння, проблемні ситуації); за загальною та 

спеціальною спрямованістю. 

Методи навчання художній діяльності: наочні (зразок, показ); словесні 

 (бесіди, інструкції, вказівки, поради, оцінка). Методи розвитку 

художньо-творчих здібностей дітей. ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких 

завдань). 

Ігрові прийоми. Форми організації естетичного виховання: самостійна 

художня діяльність, заняття, екскурсії, театралізовані ігри, ігри-драматизації, 

свята та розваги, праця. 

Провідна роль вихователя в естетичному розвитку дітей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

ТЕМА 1.  ІСТОРІЯ ГРИ. ТВОРЧІ ІГРИ ДОШКІЛЬНИКІВ 

План 

1. Історія походження гри. 

2. Класифікація ігор. 

3. Творчі ігри в ДНЗ та їхв плив на розвиток особистості дитини 

дошкільного віку 

Мета: розширити знання студенів про історію виникнення гри. 

Охарактеризувати різновиди гри та особливості проведення творчих ігор в 

ДНЗ. 

Ключові поняття: гра, творчі ігри.  

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 



 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М., 1967. 

2. Григорьева Г.И. Игра и обучение детей изобразительной 

деятельности. // Педагогические и психологические проблемы руководства 

игрой дошкольника. – М., 1979. – С. 14–19. 

3. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. – К., 

1986.  

 

Походження гри. Гра в історії людства. Соціальне призначення гри. Гра 

- провідна діяльність дитини. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Теорії 

походження гри К. Гросса, Ф. Шіллера, Г. Спенсера, С. Холла, З. Фрейда. 

Використання гри в педагогічному процесі (Д. Менджерицька, В. Воронова, 

А. Матусик, І. Власова, Н. Мчедлідзе). Сучасні психолого-педагогічні 

дослідження про гру як провідну діяльність дітей дошкільного віку (Л. 

Виготський та його школа: О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Усова, Л. 

Артемова, Т. Григоренко, К. Щербакова). 

Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини. Творчі ігри — ігри, 

які придумують самі діти, відображаючи у них враження від пізнання 

навколишнього світу. 

Головні ознаки творчої гри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРЕДИТ 4. ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НА ЗАНЯТТІ 

ТЕМА 2. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

План 

1. Особливості дидактичної гри. 

2. Структура дидактичної гри 

3. Види дидактичних ігор 

4. Педагогічне керівництво дидактичними іграми. 

Мета: розширити знання студенів про дидактичні ігри, особливості їх 

структури та види. Розширити знання про особливості педагогічного 

керівництва дидактичними  іграми в ДНЗ. Особливості проведення 

дидактичних ігор в групах. 

Ключові поняття: гра, дидактична гра 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М., 1967. 

2. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в 

детском саду. – М., 1984. 

3. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. – К., 

1986. 

4. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. – М., 1961. 

– С.43–78. 

 

У розвитку дитини і колективу дітей велика роль відводиться основному 

виду дитячої діяльності в дошкільний період – грі. 



 

Філософи, історики, етнографи, психологи, педагоги вивчають 

походження гри, її місце в житті дитини, можливості ефективного 

використання ігор для вирішення виховних завдань. 

Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для них 

– навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна форма виховання. 

Особливості дидактичної гри. Класифікація дидактичних ігор. Місце 

дидактичних ігор у навчально-виховному процесі. 

КРЕДИТ 5. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ. 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

План 

1. Особливості дошкільної дидактики як науки 

2. Погляди видатних педагогів на історію виникнення та розвиток 

дошкільної дидактики 

3. Принципи навчання дітей дошкільного віку 

 

Мета: розширити знання студенів про особливості дошкільної 

дидактики як науки, її виникнення та розвиток; сформувати знання студентів 

про принципи навчання дітей дошкільного віку та врахування принципів у 

роботі з дітьми; 

Ключові поняття: дидактика, дошкільна дидактика, принципи 

навчання. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

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

лідження. - К., 1990. 

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

маченка. - К., 1991. 

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



 

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

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

 

 

Людина пізнає світ у різних видах діяльності, однак особливо 

цілеспрямованими є її пізнавальні старання у процесі навчання, яке 

справедливо вважається найважливішим і найнадійнішим способом здобуття 

знань. 

Навчання — спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на 

засвоєння знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності. 

У навчанні взаємодіють діяльність педагога, спрямована на відбір змісту 

і форм передавання знань, умінь і навичок (навчання) і діяльність дитини 

щодо усвідомлення, засвоєння і використання знань (учіння). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 6. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, СІМ’Я, 

ШКОЛА 

ТЕМА 1. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В ДОШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

План 

1. Поняття педагогічний процес 

2. Структура педагогічного процесу 

3. Особливості педагогічного процесу в ДНЗ 



 

Мета: розширити знання студенів про педагогічний процес в ДНЗ, 

особливості його побудови та основні компоненти. 

Ключові поняття: педагогічний процес, компоненти. 

         Рефлексія:  закріпити чи відкоригувати засвоєння знань студентів. 

Література: 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

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

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

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

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

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

лідження. - К., 1990. 

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

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

маченка. - К., 1991. 

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

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

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

 

Педагогічний процес — це динамічна взаємодія вихователів і 

вихованців, спрямована на досягнення поставленої виховної мети. 

Педагогічна взаємодія своєрідна: її зміст та способи визначаються 

завданнями виховання і навчання людей. Завдання заздалегідь передбачають 

зміну стану, перетворення властивостей і якостей вихованців. Тому можна 

констатувати, що педагогічний процес є процесом, у якому соціальні ідеї пере-

творюються в якості особистості. Педагогічний процес характеризують: ціль, 

завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагогів і вихованців, досягнуті при 

цьому результати. 

Зазвичай, це і є цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний 

компоненти, що утворюють систему. Цільовий компонент процесу містить 



 

усю різноманітність цілей і завдань педагогічної діяльності: від загальної мети 

— всебічного і гармонійного розвитку особистості — до конкретних завдань 

формування певних якостей чи їх елементів. Змістовий компонент відображає 

смисл, що вкладається як у загальну мету, так і в кожне конкретне завдання; 

зміст, який необхідно засвоїти. Діяльнісний компонент передбачає взаємодію 

педагогів і вихованців, їх співробітництво, організацію й управління 

процесом. Результативний компонент процесу характеризує досягнуті 

зрушення відносно поставленої мети. 

 

КРЕДИТ 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. 

ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ, РАБОВЛАСНИЦЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

План 

1. Виховання дітей дошкільного віку у рабовласницьку епоху 

2. Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система 

середньовічних шкіл. 

3. Система лицарського виховання. 

4. Виникнення освіти для дівчат. 

5. Виникнення перших університетів у Західній Європі та ор-

ганізація навчання. 

6. Культура епохи європейського Відродження. «Будинок ра-

дості» Вітторино да Фельтре. 

 

 

Мета: розширити знання студенів, щодо особливостей виховання дітей 

дошкільного віку у рабовласницьку епоху; поглибити знання студентів на  

погляди видатних педагогів, філософів на дошкільне виховання у Давній 



 

Греції та Давньому Римі; розширити знання студентів про функціонування 

системи освіти в епоху Середньовіччя та погляди видатних педагогів того 

часу. 

Ключові поняття: виховання, розвиток, особистість, дошкільне 

виховання, діти дошкільного віку, держава, Католицизм, схоласт, 

монастирські єпископські чи кафедральні, церковно-приходські школи; сім 

вільних мистецтв, університет, вагант, метафізика, психологія, етика, 

політика, ліценціат, космологія; магістр права, медицини чи теології; утопія; 

колегіуми і гімназії. 

 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, 

діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

Предмет, завдання, джерела історії дошкільної педагогіки, її зв'язок з 

іншими науками. Характер, зміст, і організація виховання в умовах первісного 

суспільства. Своєрідність організації змісту і методів виховання в стародавніх 

державах Сходу 

(Єгипет, Індія, Китай та ін.).Спартанська та Афінська системи 

виховання. Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі. 

Давньогрецькі філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання дітей 



 

дошкільного віку. Освіта в період еллінізму. М.Ф.Квінтіліан про 

природовідповідне виховання, проблеми сімейного та суспільного виховання.  

Система виховання в країнах Західної Європи в умовах феодального 

ладу: церковне (духовне) виховання, лицарське виховання тощо. Виховання 

дітей дошкільного віку в сім’ї, у притулках для бідних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 2. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ АНГЛІЙСЬКИХ І 

ФРАНЦУЗЬКИХ ПРОСВІТИТЕЛІВ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ( XVII–XVIII СТ.) 

 

План 

1. Загальна характеристика поглядів видатних педагогів 17 століття 

на виховання дітей дошкільного віку 

2. Джон Локк про виховання дітей дошкільного віку  

3. Погляди Ж.Ж. Руссо на виховання дітей дошкільного віку 

 

 

Мета: розширити знання студентів про погляди видатних педагогів на 

виховання дітей дошкільного віку. 

Ключові поняття: виховання, розвиток, особистість, здібність, задатки, 

фізичне виховання. 

 

 

Література: 



 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, 

діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з раннього 

віку, на гру, іграшку, працю. Джон Локк про фізичне. моральне, розумове 

виховання. 

 Педагогічні погляди французьких просвітителів. К.А.Гельвецій про фактори 

розвитку особистості: рівність здібностей, роль суспільного середовища і 

виховання в розвитку дітей. Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. 

Періодизація дитинства, зміст виховання за періодами. Погляди Руссо на 

фізичне, моральне, трудове, сенсорне і розумове виховання. Проблема 

сімейного й суспільного виховання. 

 

 

 

КРЕДИТ 7. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

ТЕМА 3. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ І СУСПІЛЬНЕ 

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ  

В XIX–XX СТ. 

 

План 



 

1. Ідея гармонійного виховання Й.Песталоцці. Його теорія 

елементарної освіти та методика початкового навчання Джон Локк про 

виховання дітей дошкільного віку  

2. Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха 

Фребеля. 

 

Мета: розширити знання студентів про видатного педагога Й.Г. 

Песталоцці та Ф. Фребеля та його погляди на виховання та навчання дітей 

Ключові слова:  Еклектика, арифметичний ящик, просвітництво, 

філантропіс-ти, асесори, неогуманізм, утраквізм, психологізація навчання, 

реали, педагогічний такт, натуралістичний, емпіричний, історичний інтерес, 

асоціація, всесвітня асоціація, соцієтарне суспільство, фаланстер. Новий 

інститут, Нова гармонія. 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 

6. Боннар А. Греческая цивилизация. От Иллиадьі до Пар-фенова. Пер. с 

фр. О.В.Волкова. - М., 1992. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, 

діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Педагогічна діяльність і теорія Йоганна-Генріха Песталоцці. 

Й.Г.Песталоцці про сімейне дошкільне виховання. «Книга матерів» 

Песталоцці, її значення у розробці програми розвитку дитини. 



 

 Р.Оуен – засновник теорії суспільного дошкільного виховання. Р.Оуен 

про фізичне, моральне, розумове виховання дітей. Заклади для маленьких 

дітей у Нью-Ленарку. Вимоги до особистості виховательки.  

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. 

Ф.Фребель – організатор перших дитячих садків у Німеччині.  Розвиток 

Ф.Фребелем теорії суспільного дошкільного виховання. «Дарунки» для дітей 

Фребеля. Підготовка виховательок (садівниць).  Книга «Дитячий садок» 

Ф.Фребеля, оцінка його системи. Педагогічна система Марії Монтессорі. 

Теорія самовиховання і самонавчання. Основні принципи «методу 

М.Монтессорі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 

 

ТЕМА 1. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕОРІЇ ТА СУСПІЛЬНЕ ДОШКІЛЬНЕ 

ВИХОВАННЯ В РОСІЇ XIX – XX СТ. 

План 

1. Суспільно-педагогічний рух в Росії в Росії в 60-ті роки і 

громадське дошкільне виховання  



 

2. Суспільно-педагогічна діяльність П.Ф.Лесгафта 

Мета: розширити знання студентів про видатного педагога П.Ф. 

Лесгафта  та його погляди на виховання та навчання дітей 

Ключові слова:  дитячий садок, фізичне виховання 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, 

діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Росії в Росії в 60-ті роки і громадське 

дошкільне виховання. Перші дитячі садки. Педагогічна діяльність і погляди 

А.С.Симонович. Книга «Дитячий сад», як перше практичне керівництво для 

дитячого садка. Педагогічна теорія Є.М.Водовозової. Книга «Розумове і 

моральне виховання дітей, як підручник з дошкільної педагогіки. Перший 

журнал з дошкільного виховання «Дитячий садок» (ред. А.С.Симонович). 

Суспільно-педагогічна діяльність П.Ф.Лесгафта. Діячі дошкільного 

виховання в Росії на початку XX ст. – К.М.Венцель, Л.К.Шлегер, 

М.Х.Светницька, Є.І.Тихеєва. Організаторська діяльність в галузі дошкільного 

виховання в 20-30-ті роки XX ст. Н.К.Крупської, її теоретичні погляди. Теорія 

навчання дітей (С.О.Фльоріна, О.П.Усова, Г.М.Леушина), моральне і трудове 

виховання (В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова, В.Й.Логінова), гра вжитті дітей 

(Д.В.Менджерицька, Р.Й.Жуковська). Психологічні дослідження 

(О.В.Запорожець, Л.А.Венгер та ін.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 8. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 

ТЕМА 2. ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ 

СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ТЕРЕНАХ 

УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

 

План 

1. Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці XIX ст.  

2. Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів 

суспільного дошкільного виховання початку XX  

Мета: розширити знання студентів про педагогічні погляди та 

організаторську діяльність діячів суспільного дошкільного виховання початку 

XX 

Ключові слова:  дитячий садок 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 



 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, 

діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці XIX ст. Перші заклади 

суспільного дошкільного виховання (Є. Чернишової, Марії і Софії Ліндфорс, 

К. Безменової). Піднесення в галузі теорії і практики дошкільного виховання в 

Україні на початку XX століття.  

Діяльність педагогічних товариств сприяння дошкільному вихованню 

(Київське товариство народних дитячих садків, Фребелівське педагогічне 

товариство м. Києва та його інститут). Створення системи суспільного 

дошкільного виховання. Випуск журналу «Дошкільне виховання» (ред. 

Н.Лубенець). 

 Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного 

дошкільного виховання початку XX ( Т. Лубенця, Н. Лубенець, К. Маєвської, 

С.Русової, І. Сікорського, К. Толмачевської, Е. Яновської, Н. Петерсень та ін.). 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СУСПІЛЬНОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ 

РЕСПУБЛІЦІ (1917-1919РР.). 

Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти. 

Суспільне дошкільне виховання у роки УНР. Ідеї українського національного 

дитячого садка. Підготовка педагогічних кадрів. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТ 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

ТЕМА 2. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І ОСВІТА В 20-30-ТІ РОКИ. 

План 

1. Особливості української системи освіти  

2. Організаційна діяльність та педагогічні погляди А.Гендрихівської, 

О.Дорошенко, В. Чередниченко, Е.Яновської А.С.Макаренко про 

виховання дітей дошкільного віку. 

Мета: розширити знання студентів про педагогічні погляди та 

організаторську діяльність діячів суспільного дошкільного виховання початку 

20-30 рр. 

Ключові слова:  дитячий садок 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки - Житомир, 2002. 



 

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - 

Тернопіль, 1996. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

4. Історія педагогіки. /За ред. Гриценка М.С. - К.: Вищ. шк,, 1973. 

5. Історія педагогіки /За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - 

Житомир, 1999. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах 

 

Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне 

виховання у 20- 30-ті роки. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. 

Підготовка педагогічних кадрів для суспільного дошкільного виховання. 

Всеросійські зїзди з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), їх 

вплив на розвиток дошкільного виховання в Україні. Робоча книга для 

вихователів дитячих садків «Дошкільне виховання» (1927р.), проект програми 

з дошкільного виховання в збірці «Дошкільне виховання. Матеріали до 

порадника» (1928р.). Програми з дошкільного виховання: 1932, 1934 рр. 

Перше «Керівництво для вихователя дитячого садка» (1938 р.). Всесоюзна 

конференція з дошкільного виховання (1931 р.). Науково-методичний журнал 

«За комуністичне виховання». 

Організаційна діяльність та педагогічні погляди А.Гендрихівської, 

О.Дорошенко, В. Чередниченко, Е.Яновської А.С.Макаренко про виховання 

дітей дошкільного віку. 

 

КРЕДИТ 9. ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

ТЕМА 3. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА 

СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В 50-80-ТІ РОКИ. 

 

Розбудова суспільного дошкільного виховання в повоєнні роки. 

Боротьба з дитячою бездоглядністю. Заходи уряду щодо розширення мережі 

дошкільних закладів. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла-дитячий садок, 



 

дитячий садок-школа. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. 

«Керівництво для вихователя дитячого садка»(1953р.), «Програмно-методичні 

вказівки для вихователя дитячого садка (1955р.)., «Програма виховання в 

дитячому садку»(1962 р.), «Типова програма виховання і навчання в дитячому 

садку» (1984 р.), «Програма виховання та навчання в дитячому садку» (1986 

р.). 

Нові дослідження з проблем морального, розумового, фізичного, 

трудового виховання (Л.В.Артемова, А.М.Богуш, З.Н.Борисова, Т.І. 

Дмитренко, Н.В.Яришева, Е.С.Вільчковський, С.О.Ладивір, О.Л.Кононко та 

ін.). Підготовка педагогів дошкільного виховання в 50-80-х рр.. 
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Практичне заняття № 1 

Тема: Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки  

Мета: розширити знання студентів, щодо головних понять дошкільної 

педагогіки, основні завдання дошкільної педагогіки та класифікація методів,  

звязків дошкільної педагогіки з іншими науками. 

Ключові поняття: дошкільна педагогіка, освіта, виховання, навчання, 

розвиток, етнопедагогіка, метод. 

План 

1. Предмет дошкільної педагогіки. 



 

2. Основні поняття дошкільної педагогіки. Джерела розвитку 

дошкільної педагогіки. 

3. Завдання дошкільної педагогіки.  

4. Класифікація методів дошкільної педагогіки. 

5. Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Напишіть короткі повідомлення про суть головних понять дош-

кільної педагогіки (освіта, виховання, навчання, розвиток та ін.). 

2. Підготуйте реферат про етапи розвитку дошкільної педагогіки. 

3. Охарактеризуйте українську етнопедагогіку як основу вітчизняної 

наукової дошкільної педагогіки. Підберіть і проаналізуйте окремі 

етнопедагогічні засоби виховання дітей дошкільного віку. 

4. Виділіть актуальні проблеми розвитку дошкільної педагогіки за 

сучасними документами дошкільної освіти (Закон України «Про дошкільну 

освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, Концепції дошкільного 

виховання). 

Основна література 

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 

1995.-С.4-16. 

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

3. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»// 

Освіта. - 1993. - № 44-46. 

4. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990. 

5. Закон України «Про дошкільну освіту». - К., 2001. 

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

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

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

8. Концепция дошкольного воспитания. - М.,1989. 

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

лідження. - К., 1990. 



 

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

11. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. - К., 1986. 

12. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С. А. 

Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др. - М.,1999. 

13. Про освіту: Закон України. - К., 1996. 

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

маченка. - К., 1991. 

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

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

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

Додаткова література 

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

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

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

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

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

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

26-28; № 7. - С. 6-8. 

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

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

22. Довженок Г. В. Український дитячий фольклор. - К., 1974. 

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

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

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

вихователя. - К., 1993. 

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

Момот. - К„ 1990. 

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

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

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



 

28. Скуратівський В. Т. Берегиня. - К., 1988. 

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

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

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

31. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике/ Сост. О. В. 

Сухомлинская. - М.,1990. 

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

- К„ 1974. 

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

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

34. Филимонова Т. Дитячі майданчики в Україні (кінець XIX - поча-

ток XX ст.) // Дошкільне виховання. - 2001. - № 1. - С. 7-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Особливості виховання та розвитку дітей першого року життя  

Мета: розширити знання студенів щодо особливостей раннього періоду 

дитинства та його значення у розвитку дитини; охарактеризувати особливості 

організації життя дітей першого року життя. 

         Ключові поняття: раннє дитинство, криза 1-го року життя. 

План 



 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя. 

Періодизація розвитку дітей на першому році життя. 

2. Завдання виховання дітей першого року життя. 

3. Режим дня дітей першого року життя та організація режимних 

процесів у сім’ї та дошкільному закладі. 

4. Методика проведення навчально-виховної роботи з дітьми пер-

шого року життя. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте реферат про особливості проведення навчально-виховної 

робот з дітьми першого року життя. 

2. У вигляді таблиці зобразити основні новоутворення першого  року 

життя. 

Основна література 

1. Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості // Дошкільне 

виховання. – 2002. – № 1. – С. 24 – 25. 

2. Кононко Е.Л. В мире раннего детства. – К., 1985. 

3. Попова С.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М., 1984. 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 3 

Тема: Особливості виховання та розвитку дітей другого року життя 

Мета: розширити знання студенів щодо особливостей раннього періоду 

дитинства та його значення у розвитку дитини; охарактеризувати особливості 

організації життя дітей другого року життя. 

Ключові поняття: заняття, дидактичні іграшки, самостійна діяльність. 

План 

1. Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання. 

2. Організація умов життєдіяльності дітей, особливості режиму в 

другій групі раннього віку. 

3. Засоби створення предметно-ігрового середовища. 

4. Педагогічне керівництво самостійною діяльністю дітей 2-го року 

життя. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Якими особливостями фізіологічного та психічного розвитку дітей 

другого року життя зумовлені завдання їх виховання? 

2. Розкрийте можливості використання режимних процесів для 

формування навичок самообслуговування, розширення орієнтування у 

навколишньому, розвитку мовлення. 

3. Підберіть фольклорний матеріал для мовленнєвого та емоційного 

розвитку дітей 2-го року життя. 

4. Запропонуйте засоби попередження небажаних явищ, що вини-

кають у ході режимних процесів (збільшення кількості одягу при переході до 

холодного сезону; перехід на новий вид їжі та спосіб годування тощо). 

5. Проаналізуйте особливості формування у дітей потреби у 

спілкуванні з дорослими та однолітками. У чому і як виявляється означена 

потреба? Яка роль вихователя у її задоволенні? 

6. Висловіть свою точку зору щодо методів формування у дітей 2-го 

року життя результативних і цілеспрямованих дій. 



 

7. Запропонуйте теми ігор-занять з дітьми 2-го року життя. Складіть 

їх плани-конспекти. 

8. Підготуйте рекомендації щодо організації рухової активності дітей 

другого року життя на прогулянках у різні пори року. 

 

Основна література 

1. Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості // Дошкільне 

виховання. – 2002. – № 1. – С. 24 – 25. 

2. Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості // Дошкільне 

виховання. – 2002. – № 1. – С. 24 – 25. 

3. Кононко Е.Л. В мире раннего детства. – К., 1985. 

 

 

 



 

Практичне заняття № 4 

Тема: Особливості виховання та розвитку дітей третього року життя  

Мета: розширити знання студенів щодо особливостей раннього періоду 

дитинства та його значення у розвитку дитини; охарактеризувати особливості 

організації життя дітей третього року життя. 

Ключові поняття: режим дня, фізичний розвиток, мова, мислення, гра, 

заняття. 

План 

1. Особливості розвитку дитини 3-го року життя. Явище «кризи 3-х 

років» та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків. 

2. Завдання і зміст навчально-виховної роботи у першій молодшій 

групі. 

3. Організація режимних процесів та розвивального предметного 

середовища. 

4. Методика педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року життя. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте особливості розвитку дітей 3-го року життя. Які но-

воутворення віку спричиняють його важливість для повноцінного розвитку 

особистості? 

2. Обґрунтуйте обумовленість завдань виховання дітей 3-го року життя 

провідними напрямами їх фізичного і психічного розвитку. 

3. Чи можна уникнути негативних проявів явища кризи 3-го року життя 

і за яких умов? 

4. Обгрунтуйте значення спільної роботи дошкільного закладу і сім’ї у 

вихованні дітей. 

5. Охарактеризуйте компоненти комплексного методу керівництва 

ігровою діяльністю дітей і проілюструйте їх прикладами гри дітей 3-го року 

життя. Проаналізуйте способи вирішення дітьми ігрових завдань. 

6. Як виховувати позитивні взаємини дітей у першій молодшій групі? 



 

7. Запропонуйте методи формування самостійності у дітей 3-го року 

життя. 

8. Підберіть іграшки та завдання для діагностики різних показників 

розвитку дітей 3-го року життя. 

 

Основна література 

1. Шийко Е. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього року 

життя // Палітра педагога. – 2000. – № 3, № 4. 

2. Шийко Е. Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя // 

Дошкільне виховання. – 2000. – № 9. – С. 14 – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку 

Мета: розширити знання студенів про мету та завдання виховання дітей 

дошкільного віку, основні складові виховання та єдність складових частин 

виховання для всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини 

дошкільного віку. 

Ключові поняття: виховання, мета, завдання виховання, всебічний і 

гармонійний розвиток. 

План 

1. Проблема дошкільного виховання у педагогічній думці давнього 

світу. 



 

2. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху 

середньовіччя. 

3. Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Середньовіччя. 

4. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання. 

5. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці 

ХІХ – у першій половині ХХ століття. 

6. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині ХХ 

століття. 

7. Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти ХХ століття. 

Характеристика: 

а) експериментальної педагогіки;  

б) педагогіки Овіда Декролі; 

в) вальдорфської педагогіки; 

г) теорії виховання і розвитку Марії Монтессорі; 

 

Завдання для самостійної роботи: 

І. Проаналізувати підходи науковців минулого  у сучасності за такою 

схемою (матеріал розподілити в історичному аспекті. Підібрати фотографії). 

№ 

п/п 

Прізвище, роки життя, 

назва робіт 

Конкретизація їх поглядів на 

предмет виховання 

  а) мета виховання; 

б) завдання виховання; 

в) програма виховання (зміст); 

г) організація виховання; 

д) методи виховання; 

е) принципи виховання; 

ж) форми виховання 

 

ІІ. Запитання та завдання 

1. Що спільне ви вбачаєте у проблемах виховання у різних авторів ( 

різних епохах)? 



 

2. Як розглядають питання взаємозв’язку виховання і розвитку різні 

науковці? 

3. У чому полягають провідні педагогічні погляди? 

4. Які погляди науковців минулого на проблему виховання можна 

вважати і на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства? 

Основна література 

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

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

вої, В. 3. Смаля. - К., 1990. 

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

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

лідження. - К., 1990. 

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

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

маченка. - К., 1991. 

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

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

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

10. Додаткова література 

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

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

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

ховання. - 2001. - №2. - С.6-7. 

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

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

26-28; № 7. - С. 6-8. 

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

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

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

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



 

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

вихователя. - К., 1993. 

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

Момот. - К„ 1990. 

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

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

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

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

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

т. - Т. 3. - К„ 1979. 

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

- К„ 1974. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Розумове виховання дітей дошкільного віку 

Мета: розширити знання студенів про розумове виховання 

дошкільників, зміст, мету і завдання розумового виховання в ДНЗ, 

охарактеризувати основні засоби розумового виховання. 

Ключові поняття: розумове виховання, мета, завдання розумового 

виховання, засоби розумового виховання. 

План 

1. Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання 

2. Завдання розумового виховання 



 

3. Розвиток розумової діяльності 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати реферат на тему «Зміст та засоби розумового 

виховання» 

Основна література 

1. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979. –      

С. 3–24. 

2. Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного 

віку. – К., 1979. – С.6–16. 

3. Проскура Е.В. Развитие познавательных способностей 

дошкольника. – К., 1985. – С.9–20. 

4. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985. – С. 192–200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 7 

Тема: Історія гри. Творчі ігри дошкільників 

Мета: розширити знання студенів про історію виникнення гри. 

Охарактеризувати різновиди гри та особливості проведення творчих ігор в 

ДНЗ. 

Ключові поняття: гра, творчі ігри.  

План 

1. Історія виникнення гри 

2. Класифікація ігор 

3. Поняття творчі ігри 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Виокреміть критерії, які можуть скласти основу діагностичних 

карт  по виявленню рівня розвитку, сюжетно-рольової гри у дітей різних 

вікових груп. 

 

2. Складіть таблицю методичних прийомів керівництва сюжетно-

рольовими іграми дітей дошкільного віку. Проілюструйте виокремлені методи 

відповідними прикладами. 

3. У психолого-педагогічній літературі існує різне позначення ігор, 

що виникають за ініціативою дітей. їх називають «творчими», «сюжетно-

рольовими», «сюжетно-рольовими творчими». Яка з перерахованих назв 

найвірніше відображає суть дитячої гри? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Поясніть на конкретних прикладах основний закон гри, 

сформульований Л. С. Виготським та експериментально підтверджений Д. Б. 

Ельконіним: «Дитяча гра еволюціонує від раніше відкритої ігрової ролі, 

уявлюваної ситуації і прихованого правила до відкритого правила і 

прихованих уявлюваної ситуації та ролі». 

5. На основі робіт Н. Михайленко та Н. Короткової складіть таблицю 

прийомів формування ігрових умінь дітей у різних вікових гру« пах. 

Підготуйтеся‘до моделювання даних прийомів у аудиторії. 



 

6. Розкрийте взаємозв’язок режисерських ігор із сюжетно-рольовими 

іграми. 

7. Під час навчальної практики проаналізуйте ігровий матеріал для 

режисерських ігор, який є у групі. 

8. Останнім часом в іграх дошкільників присутні мотиви 

жорстокості, насильництва та беззмістовні дії переслідування, приниження, 

бійки. Поясніть, причини означеного явища. Чому натомість не розвиваються 

сюжеги ігри у героїчні професії (воїнів, космонавтів, рятувальників)? Дайте 

порадй вихователям у цьому плані. 

9. Вирішіть педагогічну ситуацію: Нерідко виникають одночасні 

бажання кількох дітей виконувати головну роль у грі. Як допомогти дітям 

справедливо розподіляти ролі? У якій ролі має виступати вихователь для 

розвитку ігрової: поведінки дітей у різних вікових групах? 

Основна література 

1. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття»// 

Освіта. - 1993. - № 44-46. 

 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі 

Мета: розширити знання студенів про педагогічний процес в ДНЗ, 

особливості його побудови та основні компоненти. 

Ключові поняття: педагогічний процес, компоненти. 

 

План 

1. Закономірності педагогічного процесу. 

2. Структура педагогічного процесу. 

3. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу.  

4. Планування педагогічного процесу.  

5. Планування у різновікових групах.  



 

Завдання для самостійної роботи: 

Основна література 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Взаємозв’язок дошкільного навчального закладу зі школою. 

Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей 

Мета: розширити знання студенів про особливості взаємодії ДНЗ та 

школи, поняття наступності; форми взаємодії батьків та ДНЗ. 

Ключові поняття: наступність, форми взаємодії. 

 

План 

1. Наступність у роботі ДНЗ і початкової школи 

2. Взаємодія родинного і суспільного виховання. 

3. Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім’ї 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Проаналізуйте змістові й динамічні характеристики пізнавальних і 

соціальних мотивів учіння 6-річних школярів (за мето¬дикою О. Проскури). 

Проведіть бесіди за такими питаннями: 

Чи цікаво тобі у школі? 

Що особливо подобається? 

Що не подобається? 

Яким урокам віддаєш перевагу? Чому? 

Який урок не подобається? Чому? 

Чи подобається тобі вчителька? Чим саме? 

Де тобі краще: в дитячому садку чи в школі? Чому? 

Що ти найбільше любиш робити? Що найчастіше робиш удома? 

Який гурток, студію, секцію відвідуєш? Як давно? 

За що тебе хвалить учителька? Мама? Тато? 

За що ти найчастіше дістаєш зауваження від учительки? Мами? Тата? 

Які ти знаєш хороші оцінки? За що їх ставлять? 



 

Які ти знаєш погані оцінки? За що їх ставлять? 

2. Ознайомтесь з організацією навчально-виховної роботи у 

початковій школі на основі проведеної екскурсії по школі, вивчення 

демонстраційних матеріалів (навчальна інформація, засоби наочності, 

оформлення, виставки тощо), бесіди з керівниками школи про особливості 

навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку, відвідування уроків у 

1-му класі, бесіди з учителями щодо вимог, які висуваються до об’єму і змісту 

знань і умінь дітей, які вступають до 1-го класу. Свої спостереження за 

діяльністю дітей на уроках зафіксуйте у таблиці: 

Тема 

уроку 

Використані 

педагогічні 

методи 

Види 

діяльності 

Особливості 

поведінки 

дітей 

    

3. На основі проведених спостережень дайте стислу порівняльну 

психолого-педагогічну характеристику дошкільного та молодшого шкільного 

віку. 

4. Визначіть, для розвитку яких психічних особливостей сенситив-

ний вік дітей, які навчаються у початкових класах. 

5. Порівняйте соціальну ситуацію розвитку дошкільника і 

молодшого школяра. 

6. Сформулюйте, у чому полягає наступність освітніх програм у 

дитячому садку і початковій школі. 

7. Відмітьте основні фактори наступності календарних планів 

вихователів і навчальних планів учителів початкової школи. 

8. Складіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім’ї» та дайте 

їх характеристику. 

9. Порівняйте два поняття - «авторитарність» і «авторитет». 

Доведіть, що авторитет батьків і гуманне виховання не виключають один 

одного. 

10. Напишіть міні-твір «Мій дім». 



 

11. Пригадайте біографії видатних людей або героїв художніх творів, 

у житті яких значну роль відіграли бабусі. 

12. Підберіть з усної народної творчості приклади, в яких відображені 

сімейні звичаї. Визначіть, які з них можна застосувати у сучасних умовах. 

13. Розробіть зміст консультацій для батьків на теми: «Як готувати 

дитину до появи у сім’ї малюка», «Формування позитивних взаємин між 

старшими і молодшими дітьми». 

14. Вирішіть педагогічну ситуацію: 

Коли п’ятирічну Оленку з дитячого садка забирає мама, вона радо 

спілкується з нею, розповідає про свої справи, дисциплінована і зібрана, а 

коли бабуся - дівчинка неохоче одягається, не виявляє бажання йти додому. 

На пропозицію вихователя показати бабусі малюнок, який Оленка виконала на 

занятті, дитина відмовляється: «Вона не розуміє, їй це нецікаво». Чим 

зумовлене таке ставлення? Як вихователю скоректувати взаємини дитини, 

батьків і бабусі? 

15. Складіть анкету для батьків, на основі якої можна було б 

визначити, чи знають вони свою дитину. 

16. Розкрийте тезу про «відкритість» дитячого садка з точки зору 

участі батьків у роботі дошкільного закладу. 

17. Підберіть відповідну літературу для вихователя по формуванню у 

батьків навичок педагогічної рефлексії. 

18. Як зацікавити і залучити до співробітництва батьків, які вважають, 

що виховувати повинен дитячий садок, а вони - забезпечити матеріальні й 

оздоровчі умови життя дітей? 

19. Розробіть сценарій проведення нетрадиційної форми взаємодії 

вихователів з батьками. 

20. Вирішіть педагогічну ситуацію: 

21. Під час гри в сім’ю п’ятирічний Віталік говорить Іринці: «Коли 

мені подзвонять по телефону, скажи, що мене немає вдома». Що ви порадите 

зробити вихователеві? 



 

Основна література 
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2017-2018 навчальний рік 

 

 

 

a. набором програм для ДНЗ  

b. умінням батьків спілкуватися з педагогами  

c. типом освітнього закладу і видом дошкільних освітніх закладів  



 

 

1. . Який досвід О.П.Усова називала «природною дидактикою життя»? 

a. досвід, який формується в процесі організованого навчання  

b. досвід, який формується у повсякденному житті  

c. досвід, який формується під час чергувань у куточку живої природи  

 

3. Виділіть поняття, яке характеризує один з етапів педагогічної діяльності 

a. вивчення вихованців і визначення задач виховання  

b. діагностика готовності до школи  

c. опитування дітей під час прогулянки  

 

4. Визначить мету дошкільної освіти 

 a. Робота з підвищення педагогічної культури педагогів  

b. Формування особистості дитини, підготовка до школи  

c. Виконання вказівок Міністерства освіти і науки  

 

5. Державним стандартом дошкільної освіти є:  

a. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні  

b. Програма «Дитина  

c. Закон України «Про освіту».  

 

6.Автор першої в Україні концепції національного дитячого садка:  

a. К.Д.Ушинський  

b. С.Ф.Русова  

c. М.Драгоманов  

 

7.  Які категорії дошкільної педагогіки можна виділити як основні?  

 

a. методи педагогічного дослідження  

b. виховання, навчання, розвиток, соціалізація  



 

c. предметна діяльність  

 

8. Що є предметом дошкільної педагогіки?  

a. діяльність вихователів  

b. процес освіти і виховання дітей дошкільного віку  

c. діяльність дітей дошкільного віку  

 

9. Хто або що є суб’єктами виховання у дошкільній педагогіці? 

a. дитина і батьки  

b. дитина, батьки і педагоги  

c. дитина і середовище  

10.  Назвіть провідну функцію дошкільної педагогіки 

a. методи дошкільної педагогіки  

b. засоби дошкільної педагогіки  

c. процес виховання  

11. Назвіть провідну функцію дошкільної педагогіки 

a. методи дошкільної педагогіки  

b. засоби дошкільної педагогіки  

c. процес виховання  

 

12. Що не відноситься до методів дошкільної педагогіки як науки?     

a. бесіда  

b. розмова з батьками  

c. вивчення результатів продуктивної діяльності дітей (малюнки, ліплення і т. ін)  

 

13.  Хто вперше з видатних педагогів минулого запропонував для дітей систему знань – 

елементарних уявлень про оточуючий світ? 

 a. Ф.Фребель  

b. Я.А.Коменський  

c. К.Д.Ушинський  



 

 

14. Виділіть один з основних напрямків річного плану роботи дошкільного навчального 

закладу 

a. аналіз діяльності закладу за минулий навчальний рік  

b. визначення рівня розвитку дітей  

c. організація харчування дітей  

 

15. Оберіть вимоги до плану роботи вихователя із групою дітей 

a. план має відповідати побажанням батьків  

b. наявність вольового зусилля  

c. план повинен узгоджуватися з планами спеціалістів ДНЗ  

 

16. Автори оригінальних систем сенсорного виховання дітей: 

a. Л.А.Венгер  

b. Ф.Фребель  

c. М.Монтессорі  

 

17.  Термін «дидактика» ввів у науково-педагогічний обіг 

a. В.Ратке  

b. Ж.-Ж.Руссо  

c. Я.А.Коменський  

 

18. На що спрямований режим життя дітей у ДНЗ?  

a. на виховання організованості і дисципліни  

b. встановлення взаємозв’язків із батьками  

c. виховання любові до батькі 

 

19. Що входить до структури класичного заняття у ДНЗ?  

a. набір іграшок  

b. організаційний момент й установка на заняття  



 

c. приватні методики  

 

20. Які методи формування конструктивних умінь частіше за все використовує 

вихователь?  

a. спільна творчість з дітьми  

b. заохочення  

c. ознайомлення з навколишнім життям  

 

21. Коли було прийнято Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні (нову редакцію)?  

a. 1999  

b. 1991  

c. 2012  

 

22. . Назвіть умову ефективності застосування методів виховання 

a. будь-який метод повинен бути гуманним, таким, що не принижує дитину  

b. готовність батьків до виховання  

c. використання будь-яких з відомих методів виховання  

 

23. Дайте визначення поняття «освіта» 

a. мета виховання  

b. процес і результат навчання  

c. результат навчання  

 

25. Сучасні типи дошкільних закладів охарактеризовано у:  

a. Закон України «Про дошкільну освіту»  

b. Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні  

c. Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні  

 

26. Центральною ідеєю виховної концепції В.О.Сухомлинського є 

a. Кабінетна система навчання  



 

b. Взаємодія школи і родини  

c. Гуманізм  

 

27. На що спрямована сучасна особистісно-орієнтована модель виховання й навчання 

дошкільників в умовах ДНЗ?  

a. на забезпечення відчуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності 

дитини  

b. формування взаємозв’язку з батьками  

c. формування авторитарного стилю спілкування з дитиною  

 

28. Виділіть основні напрямки розвитку сучасної дошкільної педагогіки 

a. відкриття дитячих клубів при ДНЗ  

b. розробка проблем утримання виховання дошкільників в умовах ДНЗ  

c. побудова саун і басейнів при ДНЗ  

 

29. Назвіть нові форми дошкільної освіти 

a. групи підготовки дітей до школи  

b. групи короткочасного перебування дітей у ДНЗ  

c. дошкільний навчальний заклад – початкова школа  

 

30. Назвіть провідну функцію дошкільної педагогіки 

a. результат навчання.  

b. процес виховання;  

c. методи дошкільної педагогіки;  

 

31. Виділіть один з основних напрямків річного плану роботи дошкільного навчального 

закладу. 

a. організація харчування дітей;  

b. аналіз діяльності закладу за минулий навчальний рік;  

c. визначення рівня розвитку дітей;  

 



 

32. Які принципи і вимоги повинен відбивати режим перебування дітей у ДНЗ?  

a. передбачати інтереси дітей  

b. розвивати творчість дітей  

c. урахування вікових особливостей дітей;  

 

33. Що є формою навчання дітей у ДНЗ?  

a. подорожі серед предметного середовища  

b. заняття  

c. консультації для батьків  

 

34. Дошкільна педагогіка використовує дані…:  

a. психології і педіатрії  

b. невропатології і психології  

c. фізіології і психології  

 

35. Який принцип визначається як «золоте правило» дидактики? 

a. принцип науковості  

b. принцип систематичності  

c. принцип доступності  

 

36. Дайте визначення дошкільній педагогіці 

a. Наука, яка вивчає значення і специфіку організації культурного середовища 

конкретного освітнього закладу в загальній виховній системі  

b. Галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання й 

виховання  

c. Наука, про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до 

школи  

d. Наука про дитину  

 

37. Чим характеризується професійна компетентність вихователя?  

a. умінням дотримуватися авторитарності у вихованні;  



 

b. умінням карати дітей  

c. умінням дізнаватися думку батьків про їх дитину  

d. Умінням педагогічно мислити  

 

38. До яких наук належить дошкільна педагогіка? 

a. Психологічних.  

b. Філологічних  

c. Економічних  

d. Педагогічних  

 

39. Чи можна навчати дітей не на спеціальних заняттях та екскурсіях?  

a. можна організувати навчання у процесі прийому їжі  

b. можна організувати навчання у процесі повсякденної взаємодії і спілкування з 

вихователем  

c. можна у процесі проведення консультацій із батьками;  

d. не можна  

 

40  Компоненти культури поведінки дітей: 

a. уміння розвивати сюжет гри  

b. культурно-гігієнічні навички  

c. навички культури спілкування  

 

41.  Впертість – це: 

a. прояв сильної волі дитини  

b. примхи  

c. наполягання дитини на певному способі поведінки  

 

42. Дисциплінованість виявляється у: 

a. виконанні дитиною вимог дорослого  

b. усвідомленому відповідальному ставленні дитини до своїх прав та обов'язків  



 

c. виконанні правил поведінки  

 

43.  Умови виховання організованої поведінки: 

a. використання покарань  

b. розвиток волі дитини  

c. організація різних видів діяльності дітей  

 

44. Загальне емоційно-позитивне ставлення до людей, бажання турбуватися про них – це: 

a. людяність  

b. дружба  

c. доброзичливість  

 

45. Методи виховання гуманних почуттів у дітей: 

a. догляд за живими об'єктами  

b. читання творів художньої літератури морального змісту  

c. приклад дорослих  

 

46. Педагогічні умови формування у дітей уявлень про справедливість: 

a. використання заохочень  

b. використання покарань  

c. усвідомлення дітьми морального змісту конкретних вчинків, що відображають 

справедливе чи несправедливе ставлення до оточуючих  

 

47. Мотиви вибору друга у дітей старшого дошкільного віку: 

a. несвідомий загальний потяг до спільної діяльності  

b. моральні мотиви  

c. ігрові мотиви  

 

48. Ознаки колективу групи дітей старшого дошкільного віку: 

a. елементи громадської думки  



 

b. об'єднання дітей у спільній діяльності  

c. наявність обов'язків членів групи  

 

49. Причини вередувань дітей: 

a. порушення режиму життя дитини  

b. сильна воля дитини  

c. втома, нездоровий стан дитини  

 

50. Випадки дитячої неправдивості можуть бути наслідком: 

a. недостатніх знань про те чи інше явище  

b. побоювання покарання  

c. бажання виглядати кращим  

 

51. У програмах для дітей дошкільного віку з фізичного виховання передбачається 

навчання таких спортивних вправ та ігор:  

a. школа м’яча, народні ігри й забави, катання на гойдалці й каруселях, спортивні ігри;  

b. хокей, футбол, городки, гойдалка, ритміка;  

c. ковзання крижаними поверхнями, катання на санчатах, ковзанах, велосипедах і 

самокатах, ходьба на лижах, плавання 

 

52. Соціалізація — це…: 

a. індивідуальний процес засвоєння культурно-суспільного досвіду й заохочення 

дитини до соціуму.  

b. результат становлення дитячої особистості;  

c. рівень взаєморозуміння між людьми;  

 

53.  Дайте визначення поняття розумового виховання дошкільників. 

a. педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління умінь та 

знань, необхідних для фізичної досконалості  



 

b. розвиток активної розумової діяльності дошкільників, який включає формування 

інтелектуальних умінь і навичок, уяви,сприйняття, пам’яті, мислення, допитливості та 

розумових здібностей  

c. організація життя і діяльності дітей, яка сприяє розвитку їх естетичних почуттів, 

формуванню уявлень, знань та оцінок щодо прекрасного у житті та мистецтві  

 

54. Соціальний образ себе у дошкільника передбачає…: 

a. наслідування дорослого;  

b. формування здібностей до самооцінки;  

c. вироблення уявлення про навколишній світ.  

 

55. Які умови є найбільш ефективними у роботі з розвитку спілкування дошкільників?  

a. добровільність вибору своєї діяльності;  

b. послідовність формування конструктивних умінь;  

c. залучення дитини до спільних ігор з дітьми;  

 

56. Що є показником затримки особистісного й соціального розвитку старшого 

дошкільника? 

a. слабкий розвиток довільності;  

b. невміння спілкуватися;  

c. висока самооцінка;  

 

57Оберіть засоби сенсорного виховання дітей 

a. розмови з однолітками  

b. зв’язок зі школою  

c. продуктивна діяльність  

 

58. На що спрямована сучасна особистісно-орієнтована модель виховання й навчання 

дошкільників в умовах ДНЗ?  

a. на забезпечення відчуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності 

дитини  



 

b. класно-урочну форму навчання  

c. формування взаємозв’язку з батьками  

 

59. Уточніть компоненти виховного процесу в ДНЗ 

a. результат виховання  

b. двосторонній процес  

c. мета виховання і розвитку дітей  

 

60. Виділіть із запропонованих фактори, спрямовані на охорону й зміцнення здоров’я  

a. дозовані рухи  

b. скорочення часу денного сну за рахунок занять  

c. рухова активність  

61. Найбільш ефективний вид діяльності, який сприяє розвитку творчої активності дітей, – 

це діяльність…:  

a. трудова  

b. правова  

c. ігрова  

 

62. На що слід звернути увагу вихователям при організації процесу морального виховання 

дошкільників у ДНЗ?  

a. плани роботи педагога-психолога ДНЗ  

b. на взаємини дітей у колективі однолітків  

c. ставлення дітей до покарання  

 

63. На що спрямована продуктивна діяльність дошкільників?  

a. на формування свідомості  

b. моделювання предметів навколишнього світу  

c. зв’язок із родиною  

 

64. Знайдіть правильне твердження 



 

a. розвиток допитливості — це метод розумового виховання  

b. розвиток допитливості — це задача розумового виховання  

c. розвиток допитливості — це форма розумового виховання  

 

65. Дайте визначення поняття естетичного виховання дошкільників. 

 Естетичне виховання дошкільників – це 

a. організація життя і діяльності дітей, яка сприяє розвитку естетичних почуттів 

дитини, формуванню уявлень, знань та оцінок про прекрасне у житті та мистецтві  

b. педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління засобів і 

знань, необхідних для фізичного вдосконалення  

c. розвиток активної розумової діяльності дошкільників, до якого входить формування 

інтелектуальних умінь і навичок,уяви, виховання, пам’яті, мислення, допитливості й 

розумових здібностей  

66. Знайдіть правильне твердження 

a. охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це форма фізичного виховання  

b. охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це задача фізичного виховання  

c. охорона життя й зміцнення здоров’я дитини — це спосіб фізичного виховання  

 

67. Назвіть основний вид лікувально-профілактичних заходів у ДНЗ 

a. бесіди з батьками  

b. самостійна турбота про здоров’я  

c. фізкультурні заняття  

 

68. Чим у першу чергу характеризується моральна вихованість дитини, яка відвідує ДНЗ 

a. вчинками і поведінкою  

b. любов’ю до однолітків  

c. відсутністю знань  

 

69. Які однакові типи роботи вам відомі при організації різних форм продуктивної 

діяльності дошкільників?  

a. конструювання  



 

b. робота з ознайомлення з художньою літературою  

c. робота за зразком  

 

70. До основних форм організації праці дошкільників належать:  

a. Спостереження за працею дорослих, чергування, доручення  

b. Доручення, чергування, колективна праця  

c. Доручення, чергування, художня праця  

 

71. Що входить до змісту екскурсії з дітьми у ДНЗ?  

a. знайомство з новими іграшками  

b. співпраця з батьками  

c. знайомство з природними явищами  

 

72. В дошкільному віці розвиваються такі моральні почуття: 

a. почуття власної гідності  

b. почуття обов'язку  

c. людинолюбство  

 

73. Гуманні почуття дітей – це: 

a. бажання не втручатися у справи інших і не цікавитися ними  

b. співпереживання, співчуття  

c. почуття індивідуалізму  

 

74. Мета морального виховання дітей дошкільного віку: 

a. виховання слухняності  

b. формування моральної свідомості і поведінки  

c. виховання культурно-гігієнічних навичок  

 

75. Який матеріал використовується для ліплення опішнянської іграшки на заняттях у 

ДНЗ?  



 

a. паперова маса;  

b. пісок;  

c. глина;  

 

76. Головним компонентом навчальної діяльності виступає: 

a. мотиви  

b. навчальна задача  

c. планування  

 

77. Які з перерахованих методів належать до практичних? 

a. демонстрація  

b. спостереження  

c. ігровий метод  

 

78. Яка діяльність є провідною діяльністю дітей дошкільного віку?  

a. Зображувальна діяльність  

b. Ігрова діяльність  

c. Навчальна діяльність  

 

79. Форми організації навчання у дитячому закладі: 

a. індивідуально-групове навчання  

b. групове навчання  

c. навчання у команді  

 

80. Який тип занять переважає у сучасному дошкільному закладі? 

a. інтегровані заняття  

b. контрольні заняття  

c. комплексні заняття  

 

81.  Роль гри в ознайомленні дошкільників із соціальним світом полягає у…: 



 

a. засвоєнні основних векторів людських взаємин;  

b. формуванні уявлень дітей про труд, дорослих;  

c. формуванні умінь користуватися матеріалом;  

 

82. Знайдіть групу методів, не спрямованих на ознайомлення дошкільників із соціальним 

світом: 

a. репродуктивні методи;  

b. методи корекції та регуляції соціальних взаємин.  

c. методи активізації пізнавальної активності дітей 

 

83. Функції дидактичної гри в процесі навчання: 

a. засвоєння нових знань і умінь різного змісту  

b. формування уявлень і розвиток пізнавальних процесів  

c. удосконалення і закріплення знань  

 

84. Вкажіть роль сюжетно-рольової гри у соціальному розвитку дошкільника? 

a. у грі дитина оволодіває довільними рухами;  

b. гра формує початкові форми самоконтролю, самооцінки, організованості, 

міжособистісних стосунків дітей;  

c. дитина засвоює правила поведінки дорослих;  

 

85. Що називають спеціальними формами організації повноцінного соціального 

середовища розвитку дітей у ДНЗ? 

a. батьківські і дитячі клуби;  

b. секції для додаткових занять з дітьми;  

c. дитячі студії;  

 

86. Який мотив є провідним для дітей старшого дошкільного віку при вступі до спілкування 

з однолітками? 

a. цікавість до іграшок;  

b. самооцінка і задоволення потреб у визнанні;  



 

c. отримання нових знань про предметний світ;  

 

87. Співпраця з дітьми у процесі навчання передбачає: 

a. урахування інтересів дітей.  

b. показ конкретних дій;  

c. безпосереднє керівництво дітьми;  

 

88. Однією з форм екологічної освіти й виховання є…: 

a. бесіда;  

b. розглядання ілюстрацій у книжках про природу.  

c. екскурсія у природу;  

 

89. Які ігри є найбільш ефективними для розвитку спілкування дітей протягом усього 

дошкільного дитинства? 

a. дидактичні;  

b. ігри-драматизації.  

c. режисерські;  

 

90. Що більшою мірою впливає на розвиток навичок спілкування і соціальний розвиток 

дітей у грі? 

a. соціальні ролі;  

b. проблемні ситуації;  

c. підкорення;  

 

100  Яке заняття найтриваліше за часом проведення? 

a. комбіноване;  

b. щодо ознайомлення з новим матеріалом;  

c. комплексне;  

 

101 Який метод є найбільш прийнятним для дослідження міжособистісного спілкування 

молодших дошкільників? 



 

a. спостереження;  

b. проективні методики;  

c. ігри з правилами;  

 

102 Яка діяльність не належить до форм організації роботи з розвитку художньої творчості 

з дітьми у групі ДНЗ? 

a. спільна;  

b. підгрупова;  

c. диференційован 

 

103  Настільно-друковані ігри природознавчого змісту проводяться: 

a. в усіх групах дитячого садочка.  

b. у групі раннього віку;  

c. починаючи із середньої групи;  

 

104 З дітьми молодшої групи ДНЗ проводять заняття…:  

a. з натури;  

b. за замислом;  

c. по пам’яті;  

 

105 Яке заняття не проводиться з дітьми молодших груп ДНЗ?  

a. щодо ознайомлення з новим матеріалом;  

b. підгрупове.  

c. комплексне;  

 

106 З якою технікою діти не ознайомлюються на заняттях з аплікації?  

a. вибирати глину стекою;  

b. вирізання по контуру;  

c. обривання;  

 



 

107  До форм організації рухової діяльності дітей зараховують:  

a. руховий режим, фізкультхвилинки, рухливі ігри, спортивні змагання, консультації 

для батьків;  

b. фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровчу роботу у режимі дня, самостійну 

рухову діяльність, загальнорозвивальні вправи.  

c. фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровчу роботу у режимі дня, самостійну 

рухову діяльність, активний відпочинок,домашні завдання 

 

108 Скільки частин входить до структури фізкультурного заняття?  

a. 6;  

b. 7;  

c. 3.  

 

109 На фізкультурному занятті здійснюється контроль за дотриманням таких навантажень:  

a. психологічних, фізичних;  

b. емоційних, духовно-моральних;  

c. психологічних, біологічних;  

 

110 Способами організації дітей на фізкультурному занятті вважають…:  

a. фронтальний, груповий, позмінний, потоковий та індивідуальний;  

b. фронтальний, працездатний, позмінний, потоковий та індивідуальний;  

c. фронтальний, груповий, позмінний, розвивальні та індивідуальний;  

 

111 Вставте пропущене слово: «Систематичні фізкультурні заняття на свіжому повітрі 

підсилюють … ефект на організм дитини».  

a. оздоровчий;  

b. освітній;  

c. розвивальний;  

 

112  Які методи допомагають ефективно виявляти труднощі у спілкуванні у дітей старшого 

дошкільного віку? 



 

a. спостереження за поведінкою під час занять;  

b. рольові ігри;  

c. бесіда.  

 

113  Принцип розв’язання проблем соціально-морального і духовно-морального розвитку 

дітей, сформульований у сучасних програмах,— це…: 

a. спільна творчість дітей, батьків, педагогів у процесі засвоєння традиційної 

вітчизняної культури і створення єдиного колективу «діти — батьки — співробітники 

ДНЗ»;  

b. надання ініціативи вихователям;  

c. надання ініціативи дітям;  

 

114 На заняттях з розвитку елементарних математичних уявлень відбувається…: 

a. пред’явлення нових знань, повторення й систематизація пройденого матеріалу, 

закріплення умінь і навичок;  

b. закріплення, застосування й розширення знань і умінь;  

c. повторення, застосування й відпрацювання знань, умінь 

і навичок.  

 

115 Задачами дидактичних ігор і вправ є…: 

a. закріплення знань, умінь і навичок, розвиток психічних процесів;  

b. формування способів діяльності з предметами;  

c. формування колективних навичок виконання математичних завдань;  

 

116 Знайдіть найбільш точну відповідь: «Сімейне виховання —це…»: 

a. керована система взаємовідносин і взаємодій батьків з дітьми,спрямована на 

досягнення бажаних результатів;  

b. форма загальноосвітньої підготовки в сім’ї.  

c. більш або менш усвідомлені зусилля з метою вирощування дитини;  

 

117 Сімейні збори — це…: 



 

a. засіб сімейного виховання;  

b. форма сімейного виховання;  

c. метод сімейного виховання 

 

118 Домашнє виховання — це…: 

a. синонім сімейного виховання;  

b. домашня освіта;  

c. сімейна педагогіка;  

 

119  Що належить до нетрадиційних форм спілкування педагога з батьками? 

a. інформаційні стенди;  

b. конкурси;  

c. конференції;  

 

120 На виховання дітей у сім’ї впливають: 

a. поради педагогів;  

b. економічні причини;  

c. авторитет батьків та їх педагогічна культура;  

 

121 Знайдіть принцип, що не відповідає сучасним принципам встановлення контактів із 

батьками. 

a. відкритість ДНЗ;  

b. спілкування «згори донизу».  

c. спілкування на основі діалогу  

 

122. Охарактеризуйте принцип діяльнісного підходу у домашньому навчанні дитини. 

a. підхід до дитини, який полягає в обліку дидактичних принципів під час побудови 

індивідуального заняття з ним;  

b. не тільки підхід до дитини, а й до дорослого, тому що побудова заняття із сином чи 

донькою включає діяльність дорослих,яка вимагає обдуманого ставлення до взаємодії з 

дитиною;  



 

c. підхід до дитини у процесі ігрової взаємодії з ним;  

 

123 До методів активізації батьків належить…: 

a. доповідь педагога;  

b. наведення прикладів;  

c. ігнорування дитини;  

 

124 Які форми роботи виділяють у взаємодії педагогів із сім’єю? 

a. підгрупові;  

b. традиційні і нетрадиційні;  

c. усі вищеперераховані.  

 

125 Вибір методів виховання залежить від: 

a. побажань батьків дітей;  

b. індивідуальних та вікових особливостей дітей;  

c. наявність засобів виховання 

 

126 До пізнавальних форм спілкування з батьками не належать…:  

a. консультації;  

b. фольклорні свята;  

c. «Усні журнали»;  

 

127 Складання програми педагогічної просвіти батьків спирається на урахування…:  

a. вимог Державного освітнього стандарту;  

b. інтересів батьків;  

c. потреб батьків у педагогічних заняттях;  

 

128 Який прийом допомоги з боку дорослого є найбільш ефективним для дитини у 

подоланні відчуження однолітків? 

a. покарання;  



 

b. наслідування;  

c. створення реальних життєвих ситуацій, які забезпечують соціальний успіх у групі 

однолітків та їхніх батьків;  

 

129 В кажіть роль сюжетно-рольової гри у соціальному розвитку дошкільника? 

a. гра формує початкові форми самоконтролю, самооцінки, організованості, 

міжособистісних стосунків дітей;  

b. дитина засвоює правила поведінки дорослих;  

c. у грі дитина оволодіває довільними рухами;  

 

130  До творчих форм роботи із встановлення контакту ДНЗ і сім’ї не слід відносити…: 

a. ширми і папки-пересувки;  

b. організацію математичних вікторин для дітей.  

c. консиліум;  

131  Що таке сім’я «соціального ризику»? 

a. сім’я після розлучення.  

b. сім’я, яка має складні проблеми у створенні сприятливих умов для життя і 

повноцінного розвитку її членів;  

c. кримінальна сім’я;  

 

132 Вкажіть, з якого документа така цитата: «Батьки або особи,які їх замінюють, 

зобов’язані виховувати повагу до національних, історичних культурних цінностей 

українського народу,дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та 

навколишнього природного середовища, любов до України». 

a. Закон України «Про загальну середню освіту»;  

b. Декларація прав дитини;  

c. Конституція України;  

 

133 . Дієвість, силу, стійкість результатів сімейного виховання забезпечують…: 

a. усі відповіді є правильними.  

b. глибоко емоційний, інтимний характер сімейного виховання;  



 

c. постійність і тривалість виховних впливів матері, батька,інших членів родини у 

різноманітних життєвих ситуаціях;  

 

134 Основою сімейного виховання є…: 

a. дистанційне навчання;  

b. народна педагогіка;  

c. освіта співробітників ДНЗ.  

 

135  Назвіть метод дослідження уявлень про структуру родини у дітей. 

a. спостереження за тим, хто забирає дитину з дитячого садочка;  

b. малюнок родини;  

c. спостереження за батьками;  

 

136 Назвіть метод, який не стосується методів вивчення сімейної історії.  

a. інтерв’ю з батьками;  

b. лабораторний експеримент.  

c. бесіда;  

 

137 Про що повинен знати вихователь для визначення готовності дошкільників до школи?  

a. про фізичний, психічний і соціальний розвиток дитини  

b. про трудову діяльність батьків  

c. про умови проживання у родині  

 

138 Які методи безпосереднього вивчення сім’ї є найбільш ефективними?  

a. клубна робота  

b. спостереження  

c. бесіда з педагогом-психологом ДНЗ  

 

139 Оберіть умови гармонізації співробітництва педагога з батьками 

a. зв’язок зі школою  



 

b. професійна компетентність і загальна культура педагога  

c. анкетування  

 

140 Про які компоненти базисної культури особистості необхідно знати вихователю у 

зв’язку із формуванням готовності дитини до школи?  

a. думати тільки про себе та про свої предмети у портфелі  

b. самостійність і відповідальність  

c. про ставлення до музики  

 

141 Які психолого-педагогічні основи сімейного виховання не є предметом обговорення на 

педагогічних радах у ДНЗ?  

a. дитина як член сімейного колективу  

b. роль прикладу й авторитету батьків  

c. формування батьків як педагогів  

 

142 Батьки не можуть досягти успіху у математичному розвитку дітей під час 

ознайомлення дитини з…: 

a. підручниками з математики для 1 класу;  

b. тривимірним простором навколишнього світу;  

c. кількісними властивостями й відносинами, які існують у реальному просторі 

приміщень;  

 

143  Чи існує специфіка роботи ДНЗ із різними типами сімей і яка?  

a. існує і залежить від установок виховання і рівня педагогічної компетенції батьків  

b. немає такої специфіки  

c. робота із багатодітними сім’ями  

 

144 Укажіть, з якого документа така цитата: 

«Батьки або особи, які замінюють їх, зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, 

психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 



 

шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної і рідної мов, до народних 

традицій і звичаїв». : 

a. Закон України «Про загальну середню освіту».  

b. Типове положення про ДНЗ;  

c. Конституція України;  

 

145 . Які показники є найбільш важливими в оцінюванні ефективності роботи з батьками 

дошкільників?  

a. цікавість до якості їжі, яку пропонують для дітей  

b. вивчення творчих робіт дітей  

c. погодження мети, задач і методів виховання і навчання дітей у сім’ї і ДНЗ  

 

146 Визначте достовірність висловлювання: «Сімейному вихованню необхідна наукова 

основа». 

a. неправильне.  

b. правильне  

c. правильне для родин, діти яких відвідують ДНЗ;  

 

147 Дослідженнями учених доведено, що провідними факторами формування особистості 

дитини у родині є…: 

a. турбота батьків про здоров’я дитини;  

b. єдність вимог до дітей;  

c. відсутність обов’язків у дитини в сім’ї.  

 

148 Типовою помилкою у сучасній теорії сімейного виховання дітей вважають…: 

a. спільне проживання з бабусями та дідусями;  

b. неправильний режим дня;  

c. соціальний приклад;  

 

149 Особливістю формування у дітей дошкільного віку уявлення про родину є наявність 

одразу трьох сполучних категорій єдності…: 



 

a. єдності житла, єдності господарчої та єдності походження, тобто власне родинний 

зв’язок;  

b. єдності вимог до умов виховання;  

c. єдності матері й дитини.  

 

150 Назвіть метод, який не стосується методів вивчення родини. 

a. анкетування;  

b. запит до правоохоронних органів;  

c. вивчення сімейної історії.  

151 Оберіть правильну відповідь 

a. педагог звертається до батьків на основі наказу «згори»;  

b. педагог відзначає недоліки у вихованні дитини;  

c. спілкування з батьками будується на основі діалог 

 

152 Виділіть етап, який не входить до методичної роботи з кадрами стосовно проблеми 

спілкування вихователів із батьками. 

a. контроль;  

b. діагностика;  

c. педагогічна рада;  

153 Що з перерахованого належить до методів активізації батьків? 

a. використання наочності;  

b. підбір літератури й розв’язання педагогічних задач;  

c. усі відповіді є правильними.  

 

154 Охарактеризуйте принцип доступності у домашньому навчанні дитини. 

a. дитина навчається тільки тому, що їй цікаво;  

b. усі іграшки та предмети повинні знаходитися у зоні досяжності для дитини.  

c. зміст домашнього навчання будується так, щоб відображати актуальний рівень 

розвитку дитини, тобто той рівень, на якому пізнавальні задачі є доступними для неї;  

 



 

155 Оберіть правильне висловлювання, яке стосується особливостей домашнього 

виховання в Україні наприкінці XVII — початку XVIII ст. 

a. у той час ще не було спеціальних навчальних закладів з підготовки вихователів-

гувернерів, і тому домашнім вихованням дітей не займалися  

b. у той час ще не було спеціальних навчальних закладів з підготовки вихователів-

гувернерів і їх виписували з-за кордону;  

c. у той час вихователів-гувернерів готували монастирі;  

156 Продовжте речення: «На сучасному етапі гувернерство —це…»: 

a. принцип класифікації сімей;  

b. нове соціально-педагогічне явище.  

c. засіб витиснення дитячих садочків із системи громадських інститутів;  

 

157 Які питання з’ясовують у ході вивчення сімейної історії? 

a. значні події у житті сім’ї;  

b. проблеми сімейного виховання;  

c. усі відповіді є правильними.  

158 Призначення дозвільних методів роботи із батьками полягає у тому, щоб…: 

Выберите один ответ: 

a. проаналізувати позитивний досвід домашнього виховання й навчання дитини;  

b. встановити емоційний контакт між батьками і вихователями ДНЗ, підтримати його 

між дітьми і батьками;  

c. надати рекомендації батькам;  
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Пояснювальна записка 

Самостійна робота – засіб залучення студента всамостійну пізнавальну 

діяльність, формуючу у ньогопсихологічну потребу в систематичному 

самоосвіті. Cамостійна робота є одним з видів навчальних занять студентів. В 

ході самостійної роботи повинна здійснюватися головна функція навчання – 

закріплення знань, отримання нових і перетворення їхв стійкі вміння і 

навички. Самостійна робота здійснюється у вигляді аудиторних і 

позааудиторних форм пізнавальної діяльності з кожної дисципліни 

навчального плану. Постановка самостійної роботи здійснюється викладачем 

дисципліни і передбачає її планування, організацію і контроль.  

В рамках навчального процесу взаємопов'язані три види навчального 

навантаження, які і входять в поняття загальної трудомісткості вивчення 

дисципліни:  



 

- Аудиторні робота у вигляді традиційних форм: лекції, 

семінари,практичні заняття і т.п.; 

- Позааудиторна самостійна робота студентів; 

- Контактні години, в рамках яких викладач, з одного боку,надає 

індивідуальні консультації по ходу виконаннясамостійних завдань, а з 

іншого боку, здійснює контроль і оцінює результати цих індивідуальних 

завдань. 

Самостійна робота студентів в позааудиторний часпередбачає: 

Опрацювання лекційного матеріалу, роботу з науковотехнічною 

літературою при вивченні розділів лекційного курсу, винесених на 

самостійне опрацювання;·  

Підготовку до практичних занять;·  

Вирішення завдань, виданих на практичних заняттях; 

Підготовку до контрольних робіт, колоквіумів;·  

Виконання курсових робіт та індивідуальних завдань, 

передбачених навчальним планом;·  

Виконання випускних кваліфікаційних робіт і т.д. 

Самостійна робота студентів в аудиторний час передбачає:·  

Виконання самостійних робіт;·  

Виконання контрольних робіт, складання схем;·  

Рішення педагогічних завдань;· Роботу з довідковою, методичною 

та науковою літературою;·  

Захист виконаних робіт;·  

Оперативний (поточний) опитування з окремих тем досліджуваної 

дисципліни;·  

Співбесіда, колоквіуми; ділові ігри, дискусії,конференції;·  

Тестування і т.д. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги до самостійної роботи студентів 

Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студентам в 

самостійній роботі з книгою, навчити їх правильно вести конспект, складати 

тези, анотації, реферат тощо. Дотримання викладених вимог допоможе 

раціонально використовувати навчальний час. 

Що таке конспектування ? 

Конспектування – це процес мислительної переробки і письмової 

фіксації прочитаного чи почутого тексту. Конспектування дозволяє його 

автору через певний термін поновити одержану інформацію. /В.П. Павлова. 

Обучение конспектированию . М., 1971/. 

Які помилки допускають студенти конспектуючи лекцію? 

Студенти часто відчувають труднощі в конспектуванні лекцій. Більша 

частина намагається записувати дослівно і, звичайно не встигають. Такі 

студенти пропускають цілі положення, а потім взагалі кидають писати. 

Дослівний запис (якщо навіть володіти мистецтвом стенографії) завжди 

механічний, він не замінить підручника. План замість лекції теж не дасть 

позитивного результату. Чим більше часу проходить з дня таких записів, тим 

менше відновлюється інформація. 

Вибіркові записи приводять до порушення логіки викладу, не сприяють 

формуванню системи знань. 

Зустрічаються студенти, які вважають, що вести записи при наявності 

підручника немає необхідності. Такі студенти допускають помилку. 

Конспектування на лекції є засобом активізації сприймання і сприяє більш 

глибокому засвоєнню матеріалу. 

Поради  студентам щодо ведення конспекту лекцій 



 

1. Вести записи лекцій з кожного предмету слід в окремих 

зошитах, залишаючи поля для того, щоб вдома можна було доповнити 

конспект виписками із підручника. 

а) Не пишіть на окремих листках, які можуть загубитися, 

сплутатися. 

б) Пишіть розбірливо. 

в) Беріть на лекції фломастери чи олівці, якими відмічайте назви 

тем, визначення, запис головних думок. 

г)  Вчіться писати швидко. Перевіряйте себе. Ви повинні писати не 

менше  120 слів за хвилину; при бажання і роботі над собою ви можете 

писати до 150 слів у хвилину. 

д)  Користуйтесь скороченням слів і умовними позначеннями, що 

значно скоротить час. Умовні позначення напишіть на полях. Ось 

наприклад: 

мовна діяльність – мд 

вища нервова діяльність – ВНД 

динамічний стереотип – ДС 

дитячий садок – д/с 

зображувальна діяльність – ІЗО 

фізичне виховання – ФВ 

формування елементарних математичних уявлень – ФЕМУ. 

Використовуйте знакові позначення: > - більше, < - менше;  

- зростає  ,  - знижується; = - рівно. Ви можете створити свою 

систему скорочень. Однак під час скорочень пам’ятайте правила: 

- не скорочувати підряд кілька слів, так як під час читання ви 

втратите взаємозв’язок між словами; 

- в   кожній фразі слід  писати не менше 2-3 слів із закінченнями. 

Це частіше іменники; 

-  скорочуючи не нехтуйте прийменниками і розділовими знаками 



 

е) переносьте  всі схеми і малюнки  з дошки в конспект, підкреслюйте 

головне; 

є) досягніть того, щоб зовнішній вигляд конспекту приносив вам 

задоволення; 

ж) перед лекцією необхідно прочитати конспект попередньої лекції.  

Робота з книгою 

Форми роботи з книгою різноманітні: 

- виписки з книг окремих положень; 

- конспект; 

- тези; 

- план; 

- анотація ; 

- рецензія; 

- реферат. 

Перш ніж приступити до роботи з книгою, слід прочитати конспект 

лекції або відповідний параграф підручника. 

Етапи роботи з книгою:  

- попередній огляд книги, тобто загальне ознайомлення із змістом. 

Воно може здійснюватися по-різному: ознайомлення із передмовою 

змістом, перегляд розділів тощо. 

Таке ознайомлення – важке. Адже воно дасть можливість вибрати 

необхідний розділ. Успіх роботи  залежить від першого ознайомлення з 

книгою. Якщо рекомендованої літератури багато, краще заповнити на кожен 

посібник бібліографічну карточку (про що говориться, де і як використати). 

Після ознайомлення з посібником слід намітити порядок роботи і лише 

тоді приступати до читання в певній послідовності. В роботі з книгою можна 

використовувати прийом вкладних листів, рекомендований  П. Гербовим, суть 

якого заклечається в тому, що всі помітки і записи студенти роблять на 

закладках з поміткою порядкового номеру сторінки. 

Робота з книгою вимагає дотримання ряду умов: 



 

1. Успіх залежить від працездатності, тому раціонально 

розподіліть час, попереджуйте втому. Недаремно І.П. Павлов відмічав, 

що безсистемність і без порядний розподіл часу веде до перевтоми, 

губить любу справу. Після кожних 1-2 години слід робити 5-10 

хвилинну перерву. 

2. Слід пам’ятати , що успіх роботи залежить від сили волі. Слід 

заставляти себе робити тоді, коли немає особливого бажання. І.С. 

Тургенєв писав: «…Нічого… ждати благодатних хвилин натхнення: 

прийде воно – тим краще, а ти все-таки працюй». Звичайно, читання 

наукової літератури заняття нелегке, воно вимагає наполегливості. 

3. Слід пам’ятати , що незрозумілим при першому читанні стане 

зрозумілим при повторному читанні. 

4. Засвоєння матеріалу буде ефективним, при самостійності думки 

студентів. 

В чому проявляється самостійність? 

По-перше, в порівнянні теорії і практики. 

По-друге, в обдумуванні перечитаного, порівнянні матеріалу з 

конспектом, підручником, іншим посібником. 

По-третє, в умінні ставити собі питання, шукати на них відповідь, 

повертатись до вже прочитаного. 

 

Методика роботи з книгою  

Слід пам’ятати, що основою всіх видів роботи з книгою є записи. 

Записи сприяють кращому запам’ятанню, допомагають в короткий 

термін відтворити прочитане, записи сприяють зосередженню уваги. 

Виписки  

Вміння робити виписки – основа роботи над любою книгою, цінне 

знаряддя розумової праці. 

В тлумачному словнику вказано: «Виписувати, значить списувати 

яке-небудь потрібне, важливе місце із книги, журналу». 



 

Для виписок слід мати окремий зошит. Після виписки слід вказати  де 

можна використати дану виписку. Наприклад, читаючи Антуана де Санті – 

Екзюпері ви зробили виписку: «Єдина справжня розкіш людського 

спілкування». В дужках записуєте: Методика розвитку мови – вступ; 

Психологія – між особові взаємовідносини в групах, спілкуванні 

дошкільників. Такі виписки легко запам’ятовуються  і студент може ними 

скористатися як «крилатими» висловами у відповіді з любого предмету. 

Особливо багато таких виписок слід зробити опрацьовуючи  педагогічну 

спадщину педагогів-класиків. 

Конспекти першоджерел  

Складаючи конспект, слід пам’ятати ,що в його зміст повинні  входити 

основні положення і висновки, факти, доведення і приклади. 

Конспект повинен бути змістовним, по можливості коротким, правильно 

оформленим. 

Схема оформлення конспекту  

Автор, назва статті, книги, рік видання, сторінки. 

Наприклад: Е.І. Михеєва. Розвиток мови дітей. М. :Просвещение, 1968., 

або журнальні статті: С. Юрочкіна. Валеологія для малят. // Дошкільне 

виховання №1, 1997, - с. 9-10. 

Якщо  виписується дослівно цитата по її закінченню в дужках 

записуються сторінки. Цитата береться в лапки. Цінним є запис тексту статті 

своїми словами. Це сприяє кращому запам’ятовуванню, усвідомленню змісту. 

Проте, слід пам’ятати , що деякі положення вимагають точності, тому їх 

краще записувати у вигляді цитати. 

Окремі частини тексту можна виразити у вигляді схеми, плану.  

Під час конспектування слід дотримуватись таких правил: 

- записи повинні бути компактними; 

- слід дотримуватись однакових інтервалів між рядками; 

- не слід вести записи олівцем; 



 

- слід користуватися прийомами виділення в тексті головного 

(підкреслення, абзаци, розміщення на сторінці тощо); 

- важливо оволодіти умовними позначками, що допоможуть 

працювати з конспектом (!! – важливо;  ? – сумнів). 

Зразок конспекту 

А. С.  Макаренко  «Гра» 

Гра для дітей має «теж саме значення, що для дорослого робота. 

Яка дитина в грі, така багато в чому буде в роботі». А.С. Макаренко 

визначає взаємозв’язок  гри і праці в дошкільному віці. «Хороша гра 

схожа на хорошу роботу. В грі є робоче зусилля і зусилля думки, 

доставляє дитині радість, в грі є відповідальність. Проте гра і праця 

різняться такими рисами: 

- в роботі людина створює соціальні цінності, а в грі ні; 

- робота вимагає фізичних і психічних зусиль. 

А.С. Макаренко розкриває помилки батьків в керівництві іграми 

дітей: 

- не цікавляться грою; 

- багато уваги приділяють іграм і вирішують все за дітей; 

- думають про головне – велика кількість іграшок. 

Визначив типи іграшок, дав їх характеристику: 

- іграшка готова; 

- іграшка напівготова; 

В роботі краще комбінувати всі три типи іграшок. 

Керуючи іграми дітей слід: 

- вчити дитину доводити гру до кінця; 

- бережно відноситись до іграшок.  

Гра не повинна займати все духовне життя дитини, паралельно 

іграм  повинні розвиватися трудові навички. 

 

Тези.  Що таке тези?  



 

 

 І. Г. Герцов в своєму посібнику «Раціональні прийоми роботи з книгою, 

зазначає: «Тези – це положення, які виражають в собі суть значної частини 

тексту, те, що доводить або заперечує автор, те в чому він намагається 

переконати читача, висновок, до якого він підводить читача». 

Тези мають ряд переваг у порівнянні з іншими формами записів: 

- дозволяють узагальнювати матеріал і дати його в короткому вигляді, 

всесторонньо обдумати матеріал; 

- суть питань в тезах особливо загострюється. 

Складаючи тези, студент повинен пам’ятати , що формування основних 

положень повинно бути коротким. В тезах не приводять фактів, прикладів. 

Тези складаються так: 

- ознайомлення з текстом; 

- повторно його  читають; 

- вибирають його головні положення; 

- формулюють тези. 

В кінці варіанту окремі положення краще прокоментувати. Отже, 

складаючи тези слід пам’ятати, що це основні положення тексту, які 

доводяться в тексті. 

 

 

П л а н. 

 

Одним із видів роботи з книгою є план. План – це сукупність назв 

головних думок тексту. Це «кістяк» тексту. Пункти плану можуть бути 

сформульовані як назви питань, тем, як заголовки. 

План – це самий короткий вид запису, виражає послідовність думок 

посібника, він може замінювати конспект і тези. Сприяє розвитку 

самоконтролю, зосередження уваги. 



 

Особливістю методики  складання плану є те, що складають план 

під час першого  читання статті, а після повторного перегляду його 

уточнюють, допрацьовують. 

Складаючи план, перш за все необхідно визначити межі думок 

автора. Відміченим частинам тексту дають заголовки. Для уточнення 

слід його перечитати, переконатися, що план відображає повноту думок 

автора. 

Можна складати простий і складний план. Складний план можна 

скласти двома способами: 

1) спочатку скласти простий план, а потім шляхом пошуку 

деталей, його деталізувати; 

2) в залежності від змісту окремі пункти плану можуть мати 

самостійне формулювання, або співпадати із окремими фразами тексту. 

План – це перший помічник студента під час відповіді. 

З р а з о к  п л а н у  

А.С. Макаренко «Гра». А.С. Макаренко «Книга для батьків, 

М.:Просвещение, 1975, - с. 288 – 294. 

1. Значення гри в житті дитини. 

2. Керівництво іграми дітей. 

3. Типи іграшок і їх характеристика. 

4. Роль батьків в організації дитячих ігор. 

А н о т а ц і я 

Анотація – це короткий виклад  змісту книги, статті. Перш ніж 

написати анотацію слід уважно прочитати першоджерело, добре 

обдумати його зміст, визначити, що головне в цьому тексті. 

В анотації слід виказати слідуюче: 

-  прізвище автора, назва посібника, рік видання, видавництво, 

загальну кількість сторінок; 

- структуру книги, статті ; 

- характер викладу (наукова праця, посібник, з досвіду роботи); 



 

- призначення; 

- оцінку. 

Анотація свідчить про ступінь суджень студента. Наприклад : 

Анотація на книгу О. Найдена «Українська народна іграшка», К.: Артек, 

1999, 

- с. 5 – 255. 

Ця книга є історичним дослідженням виникнення і розвитку української 

народної іграшки. Іграшки розглядаються як частина національної культури, 

визначе- 

ні  функції іграшки, її прототипи, фольклорні витоки основних образів і 

матеріалів, семантика і походження. 

В книзі повно висловлена «географія» поширення іграшки, визначені 

матеріали з яких виготовляється іграшка в різних регіонах України. Книга 

може стати у пригоді всім, хто не байдужий до української художньої 

культури, кого цікавлять фольклорні витоки та шляхи розвитку. Книга стане у 

пригоді студентам педагогічного училища при вивченні теми «Іграшка». 

Рецензія  

Вміння писати рецензії є важливим для студента. Найчастіше рецензія 

пишеться студентом на реферат однокурсника. 

Рецензія – це критична оцінка першоджерел. По правильно складений 

рецензії можна судити про зміст першоджерела, його цінність. 

Але для того, щоб написати рецензію слід мати певний запас знань з 

даної теми. Тому перед складанням рецензії слід опрацювати рекомендовану 

літературу. Вказаний для рецензування посібник, реферат слід вдумливо 

прочитати кілька разів, для того, щоб виділити головні думки можна скласти 

план. Скласти рецензію можна за таким планом: 

1. Назва теми. 

2. Перерахування основних викладених питань. 

3. Вказати, кому адресовано посібник. 

4. Визначити позитивне у викладенні матеріалу. 



 

5. Вказати наскільки повно викладений матеріал у відповідності з 

програмовими вимогами. 

6. Розкрити наслідки, на основі яких внести свої науково 

обґрунтовані пропозиції. 

7. Висловити думку про структуру викладеного плану, грамотність 

викладу. 

8. Визначити теоретичну і практичну цінність матеріалу. 

Слід пам’ятати ,що неправильно складена рецензія може змінити 

судження про зміст реферату, посібника, до написання рецензії слід 

відноситися відповідально. 

  

Р е ф е р а т 

 

З метою розширення знань з тієї чи іншої теми студенти пишуть 

реферат. 

Реферат (від латинського – доповідаю, повідомляю) – короткий 

виклад в письмовому вигляді змісту книги, наукової праці, результатів 

вивчення наукової проблеми. Приступаючи до написання реферату, слід 

пам’ятати, що це доповідь на визначену тему, що включає в себе огляд 

відповідної літератури. Реферат має науково-інформаційне призначення, 

відповідно, для його написання необхідно вивчити основну і додаткову 

літературу з даної проблеми. 

Вимоги до написання реферату: 

- реферат пишеться на форматних листах; 

- титульний лист підписується за визначеною формою; 

- в кінці викладу вказується література; 

- об’єм  реферату повинен відповідати 12-15 хвилинам його 

викладу. 

 

Методика написання реферату 



 

 

Етапи роботи: 

І - підбір літератури 

П – вивчення літератури 

Ш – систе6матизація матеріалу 

ІУ – оформлення. 

Над рефератом слід працювати тривалий час. 

Прослухавши реферат товариша, слід скласти на нього рецензію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Предмет дошкільної педагогіки 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями дошкільної 

педагогіки. Визначити предмет дошкільної педагогіки. Розкрити 

питання щодо становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки. 

Розкрити зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науки. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Напишіть короткі повідомлення про суть головних понять 

дошкільної педагогіки (освіта, виховання, навчання, розвиток та ін.). 

2. Напишіть твір-роздум «Яким має бути сучасний вихователь». 

Практичні завдання 

1. Складіть свій власний план самовдосконалення стосовно вимог 

до особистості сучасного вихователя. 

2. Виділіть актуальні проблеми розвитку дошкільної педагогіки та 

сучасними документами дошкільної освіти (Закон України «Про 

дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, Концепції 

дошкільного виховання). 

3. Поміркуйте, який вплив справила класична філософія на 

формування 

категорійно-понятійного апаратуру дошкільної педагогіки. 

4. Дайте визначення основних понять дошкільної педагогіки: 

зіставте їх 

зміст зі змістом понять загальної педагогіки; вкажіть на їх подібні 

й відмінні 

ознаки, встановіть принципові розходження; вмотивуйте причини 

цих 

розходжень. 



 

5. Схарактеризуйте актуальні проблеми дошкільного виховання в 

Україні. 

6. Обґрунтуйте доцільність виокремлення певних галузей педагогіки 

довкілля й специфіку їх предмета наукового пошуку. 

Методичні рекомендації 

Готуючись до виступу на перше питання, необхідно визначити об’єкт 

та предмет дошкільної педагогіки. Об’єктом дошкільної педагогіки є 

виховання дітей дошкільного віку як цілеспрямований процес, а її 

предметом – закономірності, суперечності стосунків, технології організації та 

здійснення виховного процесу, що визначають розвиток особистості. У 

другому питанні варто розкрити основні поняття дошкільної педагогіки та 

джерела розвитку дошкільної педагогіки. Використовуючи загальнонаукові, 

загальнопедагогічні методи дослідження, черпаючи відомості із психології, 

анатомії та фізіології людини, дошкільна педагогіка досліджує закономірності 

й особливості розвитку, навчання та виховання дитини від народження до 

вступу до школи. Аналізуючи проблему становлення і розвиток ідей 

дошкільної педагогіки та зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками 

звернути увагу на те, що дошкільна педагогіка, як і шкільна педагогіка, 

педагогіка дорослих, є одним із напрямів вікової педагогіки. 

Небезпідставно її вважають і самостійною галуззю науково-

педагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей 

дошкільного віку. Загальними засадами дошкільної педагогіки є її предмет, 

особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної 

педагогіки, розвиток теорії та практики дошкільної освіти, характеристика 

сучасної системи дошкільної освіти 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття № 2 

Тема: Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку 

Мета: вміти визначати основні підходи та погляди науковців минулого 

щодо мети та завдан виховання дітей дошкільного віку. 

Завдання для самостійної роботи: 

І. Проаналізувати підходи науковців минулого  у сучасності за такою 

схемою (матеріал розподілити в історичному аспекті. Підібрати фотографії). 

№

 п/п 

Прізвище, роки 

життя,  

назва робіт 

Конкретизація їх поглядів  

на предмет виховання 

  а) мета виховання; 

б) завдання виховання; 

в) програма виховання (зміст); 

г) організація виховання; 

д) методи виховання; 

е) принципи виховання; 

ж) форми виховання 

 

ІІ. Запитання та завдання 

1. Що спільне ви вбачаєте у проблемах виховання у різних авторів ( 

різних епохах)? 

2. Як розглядають питання взаємозв’язку виховання і розвитку різні 

науковці? 

3. У чому полягають провідні педагогічні погляди? 

4. Які погляди науковців минулого на проблему виховання можна 

вважати і на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства? 

Методичні рекомендації 

Вивчаючи перше питання варто розпочати з пояснення, що провідну 

роль у розвитку дитини належить дорослим. Дитина є соціальною істотою. 

Потреба у співробітництві з дорослими виникає ще в ранньому дитинстві, 



 

коли дорослий цілком забезпечує усі потреби дитини. Він вводить її у 

навколишній світ, задовольняє одну із головних потреб психічного 

розвитку 

– появу нових вражень, передає виховні функції, передає виховні 

функції спеціально організованим структурам, порушує глибинні 

зв’язки дорослого світу і світу дітей, поглиблює розрив між ними. 

Вивчення другого питання варто звернути увагу на те, що згідно з 

концепціями періодизації дошкільного дитинства виокремлюють три 

головні періоди розвитку протягом перших шести років життя дитини, 

кожен з яких є кроком до загальнолюдських цінностей, нових 

можливостей пізнавати, емоційно освоювати і перетворювати світ. Ці 

періоди відмежовані один від одного рівнем психічного розвитку 

дитини. 

 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Розвиток і виховання дітей першого року життя 

Мета: ознайомити студентів з особливостями раннього дитинства 

як вікового періоду. Розкрити основні педагогічні правила виховання 

дітей раннього віку та організацію життя дітей у перші дні перебування 

їх в дитячому садку. Визначити методику проведення навчально-

виховної роботи з дітьми раннього віку. 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте роль дорослого у розвитку зорових і 

слухових реакцій дитини першого півріччя життя. 

2. Складіть перелік іграшок для дітей кожної 

підгрупи першого року життя та дайте методичні рекомендації щодо 

використання різних видів іграшок. 



 

3. Проаналізуйте варіанти організації режимних 

процесів дітей різних підгруп. 

4. Визначіть вік дітей на фотографіях, запропонованих 

викладачем. 

5. Розробіть тези консультації для батьків на такі теми: 

«Формування у дітей позитивного ставлення до процесу годування»; 

«Причини порушення апетиту у дітей»; 

«Використання процесу годування для розвитку мовлення дітей». 

6. Визначіть оптимальні умови, які впливають на 

формування ритму сну і неспання. 

7. Складіть декілька орієнтовних режимів для дітей 

різних вікових періодів. Визначіть показники переводу дітей з одного режиму 

дня на інший. Як при цьому повинні враховуватися індивідуальні особливості 

та стан здоров’я дитини? 

8. Складіть план роботи батьківської школи 

«Виховання дітей першого року життя». 

9. Дайте оцінку розвитку дитини і запропонуйте 

педагогічні рекомендації: Дитині 9 місяців. Вона голосно і повторно вимовляє 

різні склади. Починає наслідувати слова, які чує. На запитання «де?» відшукує 

предмет, який постійно знаходиться у певному місці. Граючи з брязкальцем, 

стукає, розмахуючи ним. Ходить, трохи притримуючись руками за предмети. 

П’є з чашки, сама притримує її. 

Методичні рекомендації. 

На основі аналізу спеціальної літератури варто розкрити перевагу 

ампліфікацію (збагачення) розвитку над штучним його прискоренням. Варто 

проаналізувати матеріали наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних 

вчених і доведіть необхідність виховання з перших днів життя дитини. 

Встановіть залежність між загальними педагогічними правилами виховання та 

особливостями розвитку дітей раннього віку. Проаналізуйте якими 

особливостями фізіологічного та психологічного розвитку дітей другого року 



 

життя зумовлені завдання їх виховання. Розкрийте можливості 

використання режимних процесів для формування навичок 

самообслуговування, розширення орієнтування у навколишньому, 

розвитку мовлення. Запропонуйте засоби попередження небажаних 

явищ, що виникають у ході режимних процесів(збільшенні кількості 

одягу при переході до холодного сезону тощо).. Проаналізуйте 

особливості формування у дітей потреби у спілкуванні з дорослими та 

однолітками. Визначте у чому і як виявляється означена проблема та яка 

роль вихователя у її задоволенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Розвиток і виховання дітей другого року життя 



 

Мета: ознайомити студентів з особливостями раннього дитинства як 

вікового періоду. Розкрити основні педагогічні правила виховання дітей 

раннього віку та організацію життя дітей у перші дні перебування їх в 

дитячому садку. Визначити методику проведення навчально-виховної роботи 

з дітьми раннього віку. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Якими особливостями фізіологічного та психічного розвитку дітей 

другого року життя зумовлені завдання їх виховання? 

2. Розкрийте можливості використання режимних процесів для 

формування навичок самообслуговування, розширення орієнтування у 

навколишньому, розвитку мовлення. 

3. Підберіть фольклорний матеріал для мовленнєвого та емоційного 

розвитку дітей 2-го року життя. 

4. Запропонуйте засоби попередження небажаних явищ, що виникають у 

ході режимних процесів (збільшення кількості одягу при переході до 

холодного сезону; перехід на новий вид їжі та спосіб годування тощо). 

5. Проаналізуйте особливості формування у дітей потреби у спілкуванні 

з дорослими та однолітками. У чому і як виявляється означена потреба? Яка 

роль вихователя у її задоволенні? 

6. Висловіть свою точку зору щодо методів формування у дітей 2-го 

року життя результативних і цілеспрямованих дій. 

7. Запропонуйте теми ігор-занять з дітьми 2-го року життя. Складіть їх 

плани-конспекти. 

8. Підготуйте рекомендації щодо організації рухової активності дітей 

другого року життя на прогулянках у різні пори року. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Розвиток і виховання дітей третього року життя  

Мета: ознайомити студентів з особливостями розвитку дитини 

третього року життя. Розкрити зміст і завдання навчально-

виховної роботи у першій молодший групі. Проаналізувати організацію 

режимних процесів та розвивального предметного середовища. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте особливості розвитку дітей 3-го року життя. Які но-

воутворення віку спричиняють його важливість для повноцінного 

розвитку особистості? 

2. Обґрунтуйте обумовленість завдань виховання дітей 3-го року 

життя провідними напрямами їх фізичного і психічного розвитку. 

3. Чи можна уникнути негативних проявів явища кризи 3-го року 

життя і за яких умов? 

4. Обґрунтуйте значення спільної роботи дошкільного закладу і 

сім’ї у вихованні дітей. 

5. Охарактеризуйте компоненти комплексного методу керівництва 

ігровою діяльністю дітей і проілюструйте їх прикладами гри дітей 3-го 

року життя. Проаналізуйте способи вирішення дітьми ігрових завдань. 

6. Як виховувати позитивні взаємини дітей у першій молодшій 

групі? 

7. Запропонуйте методи формування самостійності у дітей 3-го ро-

ку життя. 

8. Підберіть іграшки та завдання для діагностики різних показ-

ників розвитку дітей 3-го року життя. 

 

Методичні рекомендації 



 

Розкрийте особливості розвитку дітей третього року життя. Зверніть 

увагу як новоутворення віку спричиняють його важливість для повноцінного 

розвитку особливості. Обґрунтуйте обумовленість завдань виховання дітей 

третього року життя провідними напрямами їх фізичного і психологічного 

розвитку. Визначте завдання спільної роботи дошкільного закладу і родини у 

вихованні дітей. Зробити характеристику компонентам комплексного методу 

керівництва ігровою діяльністю дітей і проілюструйте їх прикладами гри дітей 

цього віку. Зробіть аналіз способам вирішенням дітьми ігрових завдань. 

Визначте як виховувати позитивні взаємини дітей даного віку. Варто 

запропонувати методи формування самостійності у дітей третього року життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №6 

Тема: Теоретичні засади навчання дітей дошкільного віку.  

Мета: ознайомити студентів з основними критеріями дошкільної 

дидактики. Прокоментувати закономірності та принципи навчання дітей 

дошкільного віку. Дати характеристику типів навчання. Розкрити наукові 

дослідження проблем дошкільної дидактики. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть тезаурус основних понять дошкільної дидактики. 

2. Підготуйте реферативні повідомлення про внесок видатних 

педагогів (Я. А. Коменський, Ф. Фребель, М. Монтессорі, К. Д. Ушинський та 

ін.) у дошкільну дидактику. 



 

3. Л. С. Виготський підкреслював, що «навчання веде за собою 

розвиток». Яким вимогам повинно відповідати таке навчання? 

4. Чим зумовлена необхідність оновлення принципів навчання? 

5. Запропонуйте способи реалізації принципу наочності у 

навчанні дошкільників. 

6. Визначить переваги і недоліки різних типів навчання дітей 

дошкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації. 

Навчання має своєю метою засвоєння новими поколіннями соціального 

досвіду, яке відбувається під час спілкування дорослих і дітей у різних видах 

їхньої взаємодії, а також цілеспрямованої, організованої, планомірної, сис- 

тематичної діяльності педагога і дітей у навчальних закладах, спрямованої на 

передавання та засвоєння наукових знань і вмінь. 

Реформи освітньої системи, як правило, починають з її середньої ланки 

— шкільного навчання. Однак вони не можуть бути успішними без 

урахування того, що важливі складові навчальної діяльності закладаються в 

дошкільному дитинстві. Людина пізнає світ у різних видах діяльності, однак 

особливо цілеспрямованими є її пізнавальні старання у процесі навчання, яке 

справедливо вважається найважливішим і найнадійнішим способом здобуття 

знань. 



 

У навчанні взаємодіють діяльність педагога, спрямована на відбір змісту 

і форм передавання знань, умінь і навичок (навчання) і діяльність дитини 

щодо усвідомлення, засвоєння і використання знань (учіння) 

Сутність навчання, його особливості досліджує дидактика — наука про 

навчання, його закони і закономірності, принципи і зміст, методи і форми 

організації. 

Процес навчання має суперечливий характер. Його не можна зводити до 

заучування готових знань, воно не може бути механічним процесом їх 

«передавання — присвоения». Загалом, навчальному процесу властиві 

суперечності між вимогами навчання, які постійно зростають, і можливостями 

учнів (рівнем їхніх знань, розвитку, способами діяльності); між особистим 

життєвим досвідом учня і науковими знаннями, які йому належить засвоїти; 

між попереднім рівнем знань і новими знаннями; між знаннями й умінням їх 

використовувати; між вимогами і ставленням учнів до навчання; між 

складними пізнавальними завданнями і наявними, недостатніми для їх 

вирішення знаннями. 

Проблеми дидактики одержали свій розвиток у теоріях розвивального 

навчання — сукупності принципів, методів, прийомів навчання, спрямованих 

на ефективний розвиток психічних функцій, особистісних якостей дітей. Для 

нього важливо не стільки формування знань і вмінь, як способи розумових дій, 

здатність інтенсифікувати розумовий розвиток. Ці можливості повинен 

передбачати передусім зміст навчального матеріалу, похідними якого є 

методи організації навчання. У цьому контексті важлива роль належить 

цілеспрямованій навчальній діяльності — особливій формі активності дитини, 

зорієнтованій на зміну себе як суб’єкта учіння. За таких умов дитина свідомо 

обирає цілі навчання, спрямовує свою навчальну діяльність. 

Розвивальний ефект навчання досягається мотивацією (поясненням 

 доцільності) вивчення нових знань. Основою такого навчання є принцип 

змістового узагальнення, за яким загальні знання передують окремим і 

конкретним знанням. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №7 

 

 Тема: Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім’ї  

Мета: вміти методично правильно обирати форми і методи 

співробітництва між дошкільним навчальним закладом і сім’єю. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть анкету для батьків, на основі якої можна було б 

визначити, чи знають вони свою дитину. 

2. Розкрийте тезу про «відкритість» дошкільного навчального 

закладу з точки зору участі батьків у роботі дошкільного закладу. 

3. Підберіть відповідну літературу для вихователя по 

формуванню у батьків навичок педагогічної рефлексії. 



 

4. Як зацікавити і залучити до співробітництва батьків, які вважають, 

що виховувати повинен дитячий садок, а вони - забезпечити матеріальні й 

оздоровчі умови життя дітей? 

5. Розробіть сценарій проведення нетрадиційної форми взаємодії 

вихователів з батьками. 

6. Вирішіть педагогічну ситуацію: 

Під час гри в сім’ю п’ятирічний Віталік говорить Іринці: «Коли мені 

подзвонять по телефону, скажи, що мене немає вдома». Що ви порадите 

зробити вихователеві? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Теорія гри 

Мета: розкрите історичне походження ігри. Дати основні 

характеристики гри як провідного виду діяльності та форми організації життя 

дітей дошкільного віку. Розкрити можливості ігрової діяльності як 

розвивального і виховного чинника. 

Питання для обговорення 

1. Історичне походження гри. Видатні педагоги про гру як засіб 

виховання. Народні ігри; їх види, відповідність віковому періоду, 

виховна цінність. 

2. Гра – провідна діяльність дошкільника і психологічних і педагогічних 

теоріях вчених. Розвиток гри як діяльності. Формування дитячих взаємин у 

грі. Виховання моральних якостей у грі. 



 

3. Класифікація ігор. Значення іграшки у розвитку дитини, її 

освітня і виховна цінність. Основні види іграшок, Народна іграшка, її 

різноманіть і значення. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розробіть розгорнутий план доповіді для вихователя на тему: 

«Гра – 

засіб всебічного розвитку дитини». 

2. Розробіть конспект заняття мистецтвознавчого змісту для 

узагальнення знань дітей з ознайомлення з певним видом української 

народної декоративної іграшки. 

3. На основі аналізу чинної програми виховання в дитячому садку 

визначте і відобразіть у таблиці завдання, вирішення яких забезпечить 

розвиток самостійної будівельно-ігрової діяльності дітей різних вікових 

груп. 

Творчі завдання 

1. Складіть таблицю класифікації дитячих ігор (К.Гарвей, К.Гроос, 

П.Лесгафт, Ж.Піаже та ін.). Порівняйте їх. 

Методичні рекомендації 

Гра є одним з найцікавіших видів людської діяльності, провідною 

діяльністю дошкільника, засобом його всебічного розвитку, важливим 

методом виховання. Її назвали «супутником дитинства», хоч у житті 

граються не тільки діти, а й дорослі. Дитяча гра — це діяльність, 

спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в якій 

дитина відображає враження від їх пізнання. Мати дитинство — це 

передусім мати право на розвиток власної ігрової діяльності, яка є 

важливою складовою дитячої субкультури. Водночас гра є могутнім 

виховним засобом, у ній, за словами К. Ушинського, реалізується 

потреба людської природи. Сутність, психологічна природа, вплив гри 

на розвиток особистості здавна цікавили філософів, педагогів, 

психологів, математиків, соціологів,  демографів. Фізіолог І. Сеченов 



 

убачав причину гри в особливостях дитячої психіки. Театральний педагог і 

режисер Костянтин Станіславський (1863—1938) закликав акторів учитися у 

дітей, які граються, щирості почуттів. 

Засновник кібернетики американський учений Норберт Вінер (1894—

1964) схвалював спроби розроблення моделі гри математичним способом. 

Попри те що гра супроводжує людину протягом усього життя, головне 

значення її все- таки пов’язують з дошкільним віком. Гра має багатовікову 

історію. Аналіз змісту ігор дітей різних народів і епох наводить на висновок, 

що гра виникла після праці й на її основі. 

Очевидно, тому в іграх дітей первісних людей відображена війна, 

полювання, землеробські процеси. Наслідуючи в грі діяльність дорослих, діти 

оволодівають найпростішими трудовими навичками і всім тим, що чекає їх у 

дорослому житті. 

З тим, що в історії людства праця випереджала гру, погоджується і 

психолог Д. Ельконін у монографії «Психологія гри». Виникнення дитячої гри 

він пояснював тим, що на зорі розвитку суспільства діти рано включалися у 

життя дорослих, брали безпосередню участь у їхній діяльності. 

Потреби у грі вони тоді ще не відчували. Ускладнення знарядь праці 

унеможливило участь дітей у допомозі дорослим, спричинило потребу в 

спеціальній підготовці до трудової діяльності. З цією метою почали 

виготовляти зменшені знаряддя: луки, списи, ножі тощо. Діти вправлялися з 

ними, і такі заняття можна вважати іграми-вправами. Рольових ігор на цьому 

етапі розвитку суспільства ще не існувало. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №9 

Тема Дидактичні ігри 

Мета: вміти обирати дидактичні ігри відповідно до віку та 

особливостей дітей дошкільного віку. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Опишіть народні дидактичні ігри для дітей молодшого, 

середнього та старшого дошкільного віку. Визначіть їх виховну та 

освітню цінність. 

2. Підготуйте реферат на тему: «Дидактичні ігри в освітніх 

системах видатних педагогів» ( Ф. Фребеля, М. Монтессорі, С. Ф. 

Русової та ін.). 

3. Як запобігти перетворенню дидактичної гри на дидактичну 

вправу? Дайте поради щодо розвитку ігрового начала дидактичної гри. 

4. Зробіть аналіз 2-3 дидактичних ігор: мета, завдання, зміст, 

ігрові дії, правила. Виготовить необхідні атрибути до ігор та 



 

підготуйтеся до їх проведення в аудиторії. Запропонуйте нові модифікації 

відомої дидактичної гри. 

5. Педагогічне керівництво дидактичними іграми. 
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