МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної і
навчальної роботи та рекрутації
проф. Гаврилюк С. В.
Протокол № __ від _______2019 р.

№25516102019

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Програма нормативної дисципліни
підготовки магістра
Спеціальності 012 Дошкільна освіта
Освітня програма Дошкільна освіта

Луцьк – 2019

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти»
підготовки магістра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 012 Дошкільна освіта, за освітньої
програмою Дошкільна освіта
Розробник: канд. пед. наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Мельник Ірина Миколаївна
Рецензент: канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Корпач Надія Іванівна

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти
протокол № 2 від 12 вересня 2019 р.
Завідувач кафедри: ________ проф. Семенов О.С.

Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною комісією факультету педагогічної освіти та соціальної
роботи
протокол № від
2019 р.
Голова науково-методичної
комісії факультету ПО та СР___________ доц. Антонюк В.З.
Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
протокол №

від

2019 р.

© Мельник І.М., 2019 р.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Таблиця 1.
Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/5
ІНДЗ: немає
Тижневих годин :
(для денної форми
навчання):
Аудиторних 3 год.
самостійної роботи 2
конс. 2

Найменування
показників

01 Освіта
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Магістр

ІНДЗ: немає

Вибіркова
Рік навчання 1
Семестр 1
Лекції 24 год.
Практичні заняття – 26 год.
Самостійна робота 90 год.
Консультації 10 год.
Форма контролю: екзамен
(1 семестр)

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Заочна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/5

Характеристика навчальної
дисципліни

01 Освіта
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 1
Семестр 1
Лекції 10 год.
Практичні заняття – 10 год.
Самостійна робота 112 год.
Консультації 18 год.
Форма контролю: екзамен
(1 семестр)

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ.
Мета курсу: підготувати фахівця з вищою освітою, що вільно орієнтується у розмаїтті
підходів до виховання дітей у закладах дошкільної освіти в їх історичному розвитку;
збагатити теоретичні знання, удосконалити практичні вміння і навички для удосконалення
форм і методів навчально-виховного процесу ЗДО відповідно до сучасних вимог дошкільної
освіти України.
Згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста дошкільної освіти у процесі
вивчення курсу “Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти” передбачається
вирішення таких завдань: розвиток педагогічного мислення, формування здатності до
педагогічного осмислення явищ виховання, навчання і розвитку дитини дошкільного віку;
ознайомлення студентів із сучасними педагогічними інноваціями, технологіями, новими
підходами у вихованні дітей дошкільного віку; формування у студентів уміння застосовувати
інноваційні підходи у вихованні дошкільників в практиці професійної діяльності; навчання
творчого підходу до педагогічної діяльності. У процесі вивчення даного курсу студенти
повинні: опанувати необхідний теоретичний матеріал, нормативні документи, програмнометодичне забезпечення освітньо-виховного процесу у дошкільних закладах; усвідомити
стратегічні завдання реформування дошкільного виховання, суть національної системи

виховання; навчитись здійснювати педагогічне керівництво дитячим колективом на основі
гуманізму й демократизму; бути готовим до роботи у різних типах дошкільних закладів;
розвивати прагнення до підвищення своєї педагогічної культури, творчого пошуку у праці.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Програма курсу визначає лише обов’язковий мінімум знань, якими повинен оволодіти
випускник. Отримана база знань повинна стати орієнтиром для самоосвіти та професійного
самовдосконалення фахівця.
Студенти повинні знати:
 сучасні нормативні законодавчі документи щодо розвитку та вдосконалення
дошкільної освіти в Україні;
 програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу у ЗДО;
 стратегічні завдання і шляхи реформування дошкільного виховання;
 суть національної системи дошкільного виховання;
 нові досягнення в галузі дошкільної педагогіки.
На основі цих знань повинні бути сформовані уміння:
 аналізувати та оцінювати сучасні проблеми вітчизняної системи дошкільної освіти;
 проектувати власні технології удосконалення форм і методів освітнього процесу ЗДО
відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти України;
 здійснювати просвітницьку роботу серед представників широкої громадськості, що
забезпечують формування компетенцій:
 діагностико-прогностичної, яка забезпечує визначення рівня стану вітчизняної
дошкільної освіти, стану педагогічного процесу і завдань освітньо - виховної роботи
з дітьми, їх відповідність вимогам часу;
 організаційно-педагогічної, яка спрямована на удосконалення форм і методів
навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів;
 дослідницької, яка на основі дослідження закономірностей і тенденцій розвитку
національної системи освіти із зарубіжними аналогами забезпечує спрямовання і
коректування її розвитку за допомогою рекомендацій, що розробляються для органів
управління системи освіти;
 просвітницької, що передбачає здійснення психолого-педагогічної просвіти широкої
громадськості.

Самостійна
робота

Консультації

Семінарські

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2.
Кількість годин 150
Денна форма

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Методичні засади актуальних проблем дошкільної освіти
Тема 1. Предмет і завдання курсу ―Актуальні
проблеми сучасної дошкільної освіти‖, його
2
2
–
8
12
джерела, місце та роль у професійній діяльності
працівника дошкільної освіти.
Тема 2. Педагогічні інновації в сучасній
дошкільній освіті. Тенденції розвитку системи
2
2
1
8
13
дошкільного виховання.
Тема3. Державні документи про розвиток
дошкільної освіти.

12

2

2

–

8

Тема 4. Програмне забезпечення дошкільної
2
2
1
8
13
освіти
Тема 5. Організаційно-педагогічне забезпечення
8
4
2
–
14
функціонування сучасних дошкільних закладів
Тема 6. Інтеграційні процеси в сучасній
8
2
2
1
13
дошкільній освіті
Тема 7. Особистісно орієнтована система
виховання – шлях до розв’язання актуальних
2
2
1
8
13
педагогічних завдань
Разом за змістовим модулем:
90
16
14
4
56
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Підготовка педагога до вирішення актуальних проблем
дошкільної освіти
Тема 8. Підготовка педагогічних працівників до
практичного впровадження особистісно
2
4
2
8
16
орієнтованих систем виховання
Тема 9. Підготовка педагогічних працівників до
виховання дошкільників в умовах сучасного
2
4
1
10
17
інформаційного потоку
Тема 10. Підготовка педагогічних працівників до
2
2
1
8
13
реалізації полікультурного виховання
Тема 11. Проблематика сучасних наукових
досліджень і практичного пошуку у галузі
2
2
2
8
14
дошкільної освіти.
Разом за змістовим модулем:
60
8
12
6
34
Усього годин: 150
150
24
26
10
90
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Тенденції сучасної дошкільної педагогіки
Стратегія реформування і оновлення дошкільної освіти в Україні.
Державні документи про розвиток дошкільної освіти
Особистісно орієнтована система виховання – шлях до розв’язання
актуальних педагогічних завдань
Підготовка педагогічних працівників до практичного впровадження
особистісно орієнтованих систем виховання
Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в
дошкільних закладах
Формування життєвих компетенцій дошкільника
Напрями громадянського виховання дітей дошкільного віку
Сучасні пріоритети фізичного та валеологічного виховання
дошкільників
Проблеми дошкільної дидактики в сучасних умовах
Нові підходи до організації навчально-виховної діяльності у ЗДО
України: досвід та перспективи.
Підготовка педагогічних працівників до реалізації полікультурного
виховання
Проблематика сучасних наукових досліджень і практичного пошуку у
галузі дошкільної освіти.
Разом

Кількість
годин
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
90

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Розподіл балів за формами поточної роботи (мах = 60 балів для екзамену) (мах = 100
балів для заліку):
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Тому, підсумкова оцінка за 100бальною шкалою складається з сумарної кількості балів: а) поточне оцінювання з
відповідних тем (максимально 40 балів); б) підсумкове оцінювання з відповідних тем
(максимально 60 балів) за дві модульні контрольні роботи (максимально по 30 балів).
Таблиця 4.
Загаль
Модульний
на
Поточний контроль
контроль
кількіс
(мах = 40 балів)
(мах = 60 балів)
ть
балів
Модуль 1
Модуль 2
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
МКР 1 МКР 2
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т
8

Т9

Т10

Т
11

Т12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Т13

30

30

4

Шкала оцінювання
Таблиця 5.
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)

Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно"). Глибоке оволодіння вузловими питаннями по темах.
Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення причинно-наслідкових
зв’язків між окремими змістовими блоками. Вільна орієнтація і використання необхідного
категорійно-понятійного апарату при розкритті проблеми. Мова чітка і логічна. Здатність до
аналітико-узагальнюючого викладу питання, вміння формулювати висновки і пропозиції по
суті проблеми.
82-89; 75-81 балів ("добре"). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння матеріалом,
віднесеним до даного питання. В окремих випадках рівень засвоєння інформації недостатній.
Аргументація при відповідях на питання, логічність і взаємозв’язок у викладі матеріалу
дещо занижені. Відчуває труднощі при відповідях на питання, у формулюванні узагальнень і
висновків.
67-74; 66-60 балів ("задовільно"). Фрагментарне, несистемне відтворення інформації.
Наводить лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і взаємозв’язку.
59-1 балів ("незадовільно"). Необхідним категорійно-понятійним апаратом не
володіє. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному, механічному
рівні. Не розуміє суті питання, відповідає не по суті.
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