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Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Національно-патріотичне 

виховання в дошкільних закладах освіти» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною 

програмою «Дошкільна освіта». 

Програма дисципліни розкриває основні категорії національного та патріотичного 

виховання дошкільників в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання педагогіка, актуальні проблеми 

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

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

етнопсихологія.  

Метою дисципліни є розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань 

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

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

студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

 Ключові слова: національне виховання, патріотичне виховання, заклад дошкільної 

освіти, ідеологія українського народу, символіка українського народу. 

 

 

 

Abstract 

The study program of the selective educational discipline "National-patriotic education in 

preschool education institutions" is compiled in accordance with the educational-professional 

program of training for masters of the specialty 012 Preschool education according to the 

educational-professional program "Preschool education". 

The discipline program reveals the main categories of national and patriotic education of 

preschoolers in the conditions of a modern preschool education institution. 

Interdisciplinary connections: based on knowledge of pedagogy, current problems of 

children's pedagogy, teaching technologies of professional disciplines, theory and methods of 

cooperation with families. psychology, family upbringing, preparation of young people for family 

life, ethnopsychology. 

The purpose of the discipline is the development of professional competence: students' 

acquisition of knowledge about the main goals, strategies and principles of organizing national-

patriotic education in educational institutions; forms, methods, techniques and ways of working 

with preschoolers, schoolchildren and students regarding the formation of national dignity and 

patriotism. 

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

of the Ukrainian people, symbols of the Ukrainian people. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Варіативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 012 Дошкільна 
освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 15 
аудиторних – 5 

самостійної роботи студента – 

10 
Ступінь: 

магістра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/
view.php?id=5050 

 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33,3% / 66,7%). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 012 Дошкільна 
освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
3-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/

view.php?id=5051 

Ступінь: 

магістра 

8 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

74 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 16 год. – аудиторні заняття, 74 год. – 
самостійна робота (17,8 % / 82,2%). 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=5050
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=5050
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: розвиток професійної компетентності: набуття студентами знань про 

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

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

студентами щодо формування національної гідності та патріотизму.  

Завдання курсу: розвиток методичної компетентності студентів у галузі національно-

патріотичного виховання особистості; утвердження в свідомості і почуттях особистості 

студента патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

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

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

патріотичною відповідальністю; сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного 

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

та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 

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

відповідно до демократичних принципів; формування толерантного ставлення до інших 

народів, культур і традицій.  
Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, актуальні проблеми дитячої 

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

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

етнопсихологія.  

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом дошкільної загальної освіти. 

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

перебігу пізнавальних процесів. 

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

навчальні технології. 

ПРН 5. Знати зміст нормативних документів, що регламентують дошкільну освіту: 

Державного стандарту дошкільної освіти, навчальних програм предметів. 

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

освітніх галузей, визначених Державним стандартом дошкільної загальної освіти, під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і професійнозорієнтованих задач. 

ПРН 7. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей 

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

розвитку й виховання дошкільників.  

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

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

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 

та формулювання логічних висновків.  

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

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

обґрунтовані рішення, працювати автономно  

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

рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

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

програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, 
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активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 

мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів  

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

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 

Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільнополітичного життя в Україні, 

застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 

громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 

поведінки, що відповідають чинному законодавству України.  

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

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту художніх 

творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати 

себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції вчителя. 

Здатність до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних 

можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне 

ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей.  

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

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

виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів 

та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії.  

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

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

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

ІІ. Фахові:  

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

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

психолого-педагогічного циклу і методик навчання.  

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

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і  фізичного 

вдосконалення своєї особистості, володіння культурою спілкування державною та однією з 

іноземних мов.  

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

технології, опрацьовувати різні види інформації.  

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

та відповідати за них.  

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

самоосвіти, конкурентоспроможність. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Основи національного виховання 
Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної педагогіки та 

зв'язок з національним вихованням. 
Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб національного 

виховання.  
Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 
Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді 
Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання 
Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі. 
Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  
 



7 

 

Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-патріотичного 
виховання 

Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота України 
Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами 

краєзнавчого матеріалу 
 
 

Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу  
Тема 1. Основи національного виховання. 
Сутність і особливості національного виховання. Принципи національного виховання. 

Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями 
національного виховання. Система безперервного національного виховання.  Основні шляхи 
реалізації національного виховання 

Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної педагогіки та 
зв'язок з національним вихованням 

Патріотичне виховання. Принципи, методи і форми роботи з патріотичного виховання.  
Співвідношення понять «етнопедагогіка» і «народна педагогіка». Етнопедагогіка: об’єкт, 
предмет, проблеми. Завдання і принципи  української етнопедагогіки. Зв'язок етнопедагогіки 
з іншими науками. Основні етапи становлення і розвитку етнопедагогіки. Структура 
етнопедагогіки. 
         Тема 3 Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб національного 
виховання 

Народна ідеологія і які її історичні функції. Спільні і специфічні відмінні ознаки змісту 
понять «народна ідеологія», «українська національна ідеологія», «ідеологія 
державотворення». Українська родина як головний осередок збереження, творчого 
застосування і збагачення народної ідеології. Особливості впливу на особистість образів і 
символів фольклорних творів. 

Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології 
Давньоукраїнська міфологія та її зміст. Міфи як культурно-історичні пам’ятки народу. 

Родинні цінності свідчать давньоукраїнські міфи. Традиції українців пов’язані з іменем 
Богині Берегині. Міфи, про наш народ, який здавна розвивав хліборобську цивілізацію. 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна 
проблема сьогодення     

Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді  

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України та заходи 

щодо її реалізації до 2025 року (наказ МОН № 527 від 06.06.2022): Концепція національно-

патріотичного виховання в системі освіти України; Мета та завдання національно-

патріотичного виховання системі освіти України; Принципи національно-патріотичного 

виховання; Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в системі освіти України; 

Впровадження національно-патріотичного виховання. Очікувані результати впровадження 

Концепції. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 

2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки». 

Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання  

Національно-патріотичного виховання. Технології національно-патріотичного 

виховання. 
Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі  
Урахування вікових особливостей дітей в організації системи національно-

патріотичного виховання. Формування патріотичного світогляду та ідеологічної 
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компетентності педагогів ЗДО як необхідний чинник національно-патріотичного виховання.  

Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 
Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  
Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  
Особливості роботи з дітьми шостого року життя. Завдання і зміст освітньої роботи з 

дітьми шостого року життя. 
Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-патріотичного 

виховання 
Завдання національно-патріотичного виховання. Структура  національно-патріотичного 

виховного процесу в ЗДО.  Мотиви виховання, принципи патріотичного виховання в ЗДО.  
Зміст, напрями, форми методичної роботи з патріотичного виховання з педагогами.  
Формування патріотичного світогляду та ідеологічної компетентності педагогів ЗДО. 

Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота України 
Виховна функція сім'ї.  Особливості сімейного виховання дошкільників. Батьківський 

авторитет. Педагогічна культура батьків. Виховання батьків. роль сімї у національно-
патріотичному вихованні дітей дошкільного віку. 

Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами 
краєзнавчого матеріалу 

Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку.   
Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчого матеріалу. Матеріали 
краєзнавчого змісту для роботи з дітьми дошкільного віку (дидактичні ігри, екскурсії, 
виховні заходи, бесіди тощо). Розробка і представлення конспекту заняття з елементами 
краєзнавчого матеріалу (середня, старша група на вибір). 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу  

Тема 1. Основи національного виховання 7 2 2   3 

Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст 

української народної педагогіки та зв'язок з 

національним вихованням. 

8 2 2   4 

Тема 3. Ідеологія українського народу Український 

фольклор як засіб національного виховання.  

7 - 2   5 

Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської 

міфології. 

8 - 2   6 

Всього за кредит 1 30 4 8   22 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

10 - 2   8 

Тема 6. Технології національно-патріотичного 

виховання 

10 - 2   8 

Тема 7. Особливості національно-патріотичного 

виховання в дошкільному навчальному закладі.  

10 2 -   8 
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Всього за кредит 2 30 2 4   24 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

 

Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми 

шостого року життя  

 

8 - 2   6 

Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з 

питань національно-патріотичного виховання 

7 - 2   5 

Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання 

громадянина-патріота України 

8 2 2 

 

  4 

Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами краєзнавчого матеріалу 

7 2 2   3 

Всього за кредит 3 30 4 8   18 

Усього годин: 90 10 20 0 0 60 

 

Заочна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу  

Тема 1. Основи національного виховання 7 2 -   5 

Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст 

української народної педагогіки та зв'язок з 

національним вихованням. 

8 2 -   6 

Тема 3. Ідеологія українського народу Український 

фольклор як засіб національного виховання.  

7 - 2   5 

Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської 

міфології. 

8 - -   8 

Всього за кредит 1 30 4 2   24 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

10 - 2   8 

Тема 6. Технології національно-патріотичного 

виховання 

10 - -   10 

Тема 7. Особливості національно-патріотичного 

виховання в дошкільному навчальному закладі.  

10 2 -   8 

Всього за кредит 2 30 2 2   26 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  
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4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 1. Основи національного виховання 2 

2 Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням. 

2 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

3 Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

2 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

4 Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота 

України 

2 

5 Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавчого матеріалу 

2 

Всього: 10 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 1. Основи національного виховання 2 

2 Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням. 

2 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

3 Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

2 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

4 Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота 

України 

2 

Всього: 8 

Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми 

шостого року життя  

 

8 - -   8 

Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з 

питань національно-патріотичного виховання 

7 - 2   5 

Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання 

громадянина-патріота України 

8 2 - 

 

  6 

Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами краєзнавчого матеріалу 

7 - 2   5 

Всього за кредит 3 30 2 4   24 

Усього годин: 90 8 8 0 0 74 
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5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 1. Основи національного виховання 2 

2 Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням. 

2 

3 Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб 

національного виховання.  

2 

4 Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 2 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

5 Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

2 

6 Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання 2 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

7 Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  

 

2 

8 Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-

патріотичного виховання 

2 

9 Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота 

України 

2 

10 Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавчого матеріалу 

2 

Всього: 20 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб 

національного виховання.  

2 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

2 Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

2 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

3 Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-

патріотичного виховання 

2 

4 Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавчого матеріалу 

2 

Всього: 8 
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6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 1. Основи національного виховання 3 

2 Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням. 

4 

3 Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб 

національного виховання.  

5 

4 Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 6 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

5 Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

8 

6 Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання 8 

7 Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

8 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

8 Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  

 

6 

9 Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-

патріотичного виховання 

5 

10 Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота 

України 

4 

11 Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавчого матеріалу 

3 

Всього: 60 

 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Українська народна педагогіка як основа національно-патріотичного 

виховання. Ідеологія українського народу 

1 Тема 1. Основи національного виховання 5 

2 Тема 2. Історія патріотичного виховання. Зміст української народної 

педагогіки та зв'язок з національним вихованням. 

6 

3 Тема 3. Ідеологія українського народу Український фольклор як засіб 

національного виховання.  

5 

4 Тема 4. Виховний потенціал давньоукраїнської міфології. 8 



13 

 

Кредит 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді як актуальна проблема 

сьогодення 

5 Тема 5. Концептуальні засади процесу національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

8 

6 Тема 6. Технології національно-патріотичного виховання 10 

7 Тема 7. Особливості національно-патріотичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі. 

8 

Кредит 3. Прогнозування та проектування роботи з національно-патріотичного 

виховання  

8 Тема 8. Завдання і зміст освітньої роботи з дітьми шостого року життя  

 

8 

9 Тема 9. Форми методичної роботи з педагогами з питань національно-

патріотичного виховання 

5 

10 Тема 10. Сімейне виховання як основа виховання громадянина-патріота 

України 

6 

11 Тема 11. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами краєзнавчого матеріалу 

5 

Всього: 74 

 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Виховання дітей засобами фольклору.  

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

3. Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення.  

4. Родинно-національні традиції сім’ї  

5. Система педагогічної освіти батьків у Павлиській школі за системою 

В.О.Сухомлинського  

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

7. Духовні цінності особистості у виховному діапазоні.  

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

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

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

 

 
9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Зміст курсу поділений на 3 кредити. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

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

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

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

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

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

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 
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Поточне тестування та самостійна робота 

 Кред 1 Кред 2 Кред 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т8 

 

Т9  

 

Т10 Т11 

Практичні 

заняття 

10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 

Самостійна 

робота 

(включно 

контр. роб.) 

60 60 40 

  КР - 20 

Усього 100 100 100 

 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: усне 

опитування, письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота 

перевіряється шляхом написання реферативних робіт, створення проєктів та мультимедійних 

презентацій. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. К.: Знання, 2011. 333с. 

2. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. К.: Знання, 2011. 486с. 

3. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. К.: Видавництво ім. Олени 

Теліги, 2003. 328 с. 

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

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

Допоміжна 

1. Томчук С.М., Томчук М.І. Психологічні аспекти розвитку духовності. Проблеми 

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

освіти і науки України, Вінницька філія Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини „Україна”, 2004 С.130-134.  

2. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні // Вибр.пед.твори: У 

двох томах. - К.: Вища школа, 1993. - Том 1. - С. 43-103.  

3. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. К.: Академія, 2002. - 528 с.  

4. Фурман А.В. Психокультура української ментальності. Тернопіль: Економічна 

думка, 2002. 130 с.  

5. Шугай М.А. Критерії рівня сформованості національної самосвідомості 

особистості: Наукові записки. Острог: Видавничий комплекс Острозької академії, 2002. С. 

159.  
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6. Шугай М.А. Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі 

навчальної діяльності молодших школярів: Автореф. дисс. …канд. психол. наук. Рівне, 2002. 

24 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 

шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/

