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1.

опис IL{BtL{лbHoI дIсIршлIни
Таблuця 1

Найменування
показникiв

.Щенна форма

Гшryзь знань,
спецiальнiсгь,
освiтня програма,
ocBiTHiй сryпiнь

навчання

Клькigгь годиrr/крдlrгiв
1з5 l4,5

0l OcBiTa
012 Щоппсirьна ocBiTa
о/п Щошкiльна ocBiTa

Магiстр

Харакгеристика навчальноi
дисциплiни
Вибiркова
pik навчання l
Семесгр 10-ий (1)
Лекцii22 год.
Пракгичнi 22год,
Лабораторнi -

Iндивiryальнi Самостiйна робота 81 год.
Консультацii 10 год.

IIIЩЗ: с

Форма коrrгролю: залiк

Найменування
показникiв

Гшryзь знань,
спецiальнiсть,
освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

годин/кредlл,гiв

1з5

l4,5

дисциплiни

012.Щопrкiтьна ocBiTa

Вибiркова
pik навчання l
Семесгр 12-й(2)
Лекцii 8 год.
Пракгичнi 8 год.

о/п Щошкirьна ocBiTa

Лабораторнi -

Заочна форма навчання

Клькiсгь

Харакгерпстика навчальноi

01 OcBiTa

Магiстр
IIIflЗ: с

Iндивiryальнi Самостiйна робота 10l год.
Консультацii 18 год.
Форма коrrгролю: за-пiк

2.

АНОТАIЩЯ КУРСУ:

Одним iз навчальних предметiв серед iнших, якi вивчають студенти пiд час
навчання в магiстраryрi спецiальностi 012 Щошкiльна ocBiTa, е курс кПедагогiчна
ергономiка в системi дошкiльноi освiти>. Навчальний курс кПедагогiчна ергономiка в
системi дошкiльноi освiти> TicHo пов'язаний iз педагогiкою, дошкiльною
педагогiкою, психологiею, методиками дошiльноi освiти, фiзiологiею й мае за мету
формування компетентностi студентiв у гапузi педагогiчноi ергономiки як

мiждисциплiнарноi гаrузi наукового знання та практичноТ готовностi до здiйснення
пРОфесiйних функцiй у сферi педагогiчноi дiяльностi в галузi дошкiльноi освiти.
Мета, передусiм, визначае TaKi ocHoBHi завдання вивчення дисциrrлiни кПедагогiчна
ергономiка в системi дошкiльноi освiти>: ознайомлення iз завданнями i призначенням

як

та проектування таких
матерiальних засобiв i умов навчаЕня, якi максимально задовольнятимугь потреби
педагогiчного, тренувального, оздоровчого та реабiлiтацiйного процесiв; оптимiзацЙ
дiяльностi виховатеJuI та дiтей дошкiльного BiKy шJuIхом пристосування до Hei
матерiальних засобiв i умов навчально-виховного, оздоровчого та реабiлiтацiйного
процесiв; поглиблення знань iз психолого-педагогiчних основ ергономiзацiТ
освiтнього та оздоровчого процесiв; формування в здобувачiв вищоi освiти BMiHb i
навичок дослiдження особливостей труловоi дiяльностi 1..rасникiв освiтнього процесу;
розвиток та поглrабленнj{ загаJьних уявлень про шляхи i перспективи ергономiзацii
дошкiльноi освiти; формування бази знань, yMiHb i навичок, необхiдних дJuI
ква_пiфiкованого та ефективного використання с)ru{асних iнформацiйнокомlтriкацiЙних технологiй у навчально-виховЕому, оздоровчому та реабiлiтацiйному
процесах; розвиток 1мiння самостiйно опановувати та рацiонально використовувати
програмнi засоби рiзного призначення, цiлеспрямовано шукати й систематизувати
iнформацiю, що стосуеться педагогiчноi, оздоровчоi та реабiлiтацiйноi дiяльностi.
Починаючи вивчати курс, студенти ознайомлюються iз загальними засадами
ергономiки, теоретико-методологiчними основами педагогiчноi ергономiки та
ергономiчною органiзацiею функцiонального простору освiтнього закладу. Основне
Завдання викладаншI курсу поJuIгае в тому, щоб надати студентам цiлiсну картину
педагогiчноi ергономiки як науки й навчального предмета.
педагогiчноi ергономiки

3.

науки; удосконалення

компЕтЕIщII

Професiйна комгIетентнiсть фахiвця з дошкiльноi освiти - це вiдносно стаJIа
СТР}КТУРа ПРОфесiЙноi самосвiдомостi й, iнтегральна характеристика дiяльностi
фаХiВця, яка поJuIгае у володiннi ним достатнiм обсягом фахових знань, yMiHb та
НаВИЧОК, ПРОфесiЙно значущими особистiсними якостями i вмiннями, що
ЗабеЗПеЧУють успiшне виконання професiйних функцiй у соцiально визнанiй i
зафiксованiй суспiльством сферi дошкiльноТ освiти.
РеЗУльтатами вивчеЕня дисциплiни мitють стати TaKi сформованi в здобувачiв
вищоi освiти професiйнi компетентностi:
ЗаzаllЬНi, Iцо Мають унiверсальний характер, не прив'язаний до предметноТ
дiяльностi:
- ЗДатнiсть до особистiсноI й професiйноi самоактуалiзацii й самореалiзацii в
ПРОфеСiЙнОМУ соредовищi на засадах високоi свiтогляднометодологiчноi культури,

цiлiСного осягнення генезису освiти

як iнститlту в

iсторичному

KoHTeKcTi,

нацiона-шьних асгIектiв фiлософiТ освiти;
- готовнiсть до встановлення спiввiдношення ролi науки в розвитку цивiлiзацiТ,

цiнностi науковоi рацiональностi та [i iсторичних типiв, знЕIння структ}ри, форм i

методiв наукового пiзнання, i'xHboT еволюцiТ тощо;
- здатнiсть до пошIуку, обробки й використання iнформацii в складних
iнформацiйних системах, ii iнтерпретацii та використання з професiйною метою;
- здатнiсть вiльно орiснтуватися в cTpiMKoMy потоцi науковоi iнформацii вести
особистий науковий пошук;

-

готовнiсть оцiнювати та коректувати безпеку педагогiчного процесу,
забезпечувати заходи з охорони працi в процесi роботи за фахом, проводити аналiз

умов працi за показниками чинникiв виробничого середовища, виявJu{ти потенцiйнi
джерела небезпе.пrих i шкiдливих явищ, причини виробничого травматизму,
професiйних захворювань;
- здатнiсть вiльно орiентуватися в теоретичних та практичних аспектах
педагогiчноТ та ергономiчноТ науки, критерiях та рiвнях професiоналiзму фахiвця
тощо;
- здатнiсть ставити меry й формулювати завдання, пов'язанi з реа"тiзацiею
власноi соцiально-професiйноТ дiяльностi, адекватно оцiнювати rrроцес i результати
дйльностi дiтей, i'xHi потенцiйнi можливостi;
- готовнiсть майбрнього фахiвця з дошкiльнi освiти до постiйноi
самоактуалiзацii, мотивацii високих досягнеIIь, прагнення високих професiйних
результатiв, життевих ycпixiB;
- готовнiсть самостiЙно освоювати HoBi науково-педагогiчнi та оздоровчi TeopiT;
- здатнiсть до креативного мислення, набl"гтя гн}п{кого образу мислення, який
дозволяе зрозумiти та розв'язати педагогiчнi проблеми, зберiгаючи при цьому
критичне ставлення до ст€lлих наукових компетенцiй у гаlryзi освiти та здоров'я
jIюдини;

- здатнiсть до наукового аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних аргументiв та
перевiрених фактiв;

-

готовнiсть до органiзацiТ дослiдно-експериментальноi та дослiдницькоi
РОбОти У сферi освiти та здоров'я людини, апробацii та представлення fi результатiв у
публiкацiях.

СПеЦiаltьнi або фщовi,

якi

визначають профiль ocBiTHboi програми та

квалiфiкацiю випускника. :
ГОтОвнiсть маЙбlтнього фахiвця
дошкiльноi освiти до органiзацiТ
валеонасиченого простору навчаJIьного закладу;
- ЗДатнiсть обЦрlтrтовувати та мотивувати вагому ропь педагогiчноТ ергономiки
В РОЗВИТКУ лЮДини i пiдготовцi фахiвця здошкiльноi освiтиi на ocHoBi концепцiй
ЗДОРОВ'ЯфОРМУВання та здоров'язбереження, застосовувати на практицi систему

-

з

yMiHb i навичок, якi забезпечують розвиток i вдосконалення
ПСИХОфiЗичних здiбностей i якостей, дозвоJlяють набlти досвiду використання

ЗдОРов'язбережува"IIьних

фiзично-спортивноi дiяльностi дJuI досягнення життевих i професiйних цiлей;
готовнiсть до формрання цiннiсного ставлення до особистостi,
комплексного розумiння функцiонування органiзму 1^rасникiв педагогiчного процесу

-

В

навчiLльному середовищi

та свiдомого застосрання способiв

проектування

оптимiUIьних умов навчання i виховання суб'ектiв освiтнього процесу;

-

здатнiсть

до

дослiдження особливостей трудовоi дiяльностi 1"rасникiв

педагогiчного процесу;
ЗДаТНiСть До ryманiзацii освiтнього процесу

-

на

ooHoBi врахування
1..rасникiв: забезпечення прiоритету

функцiональних можливостей його
ЗагальноJIюдських цiнностей, гармонii вiдносин людини i

навколишнього

середовища, суспiльства i природи;

-

готовнiсть до створення вчuIеонасиченого освiтнього середовища, що
вiдповiдае фiзичним, фiзiологiчним, психологiчним можливостям i особливостям

навчальноi дйльностi його уrасникiв;
- готовнiсть
створоння такого психологiчного клiмату в навчальному
закладi, який запобiгае стресовим станам i перевантаженню )^rасникiв педагогiчного
процесу, сrrрияе розвитку мiжособистiсних cTocyHKiB, спiвробiтництва, шаrrобливих
вiдносин мiж ними;
- готовнiсть до вдосконалення та проектрання таких матерiа-ltьних засобiв i
умов освiтнього процесу, якi максимzulьно задовольнятимугь його потреби;

до

-

готовнiсть до оптимiзацii навчальноi дiяльностi 1^rасникiв педагогiчного
процесу шJuIхом пристос}ъання до неi матерiальних засобiв i умов освiтнього
процесу;

-

здатнiсть до формування готовностi здобувачiв вищоi освiти до творчого
використанш{ оргономiчних знань та професiйного самоздiйснення;
- готовнiсть здобувачiв вищоi освiти до творчого використання ергономiчних
ЗнанЬ, орiентованих на стимуJIювання учасникiв педагогiчного процесу до
криТичного мисленIuI, iнiцiативностi, винахiдливостi, рiшуrостi, до втiлення своiх
Здiбностей та iх реалiзацii у вирiшеннi низки творчих завдань ергономiчного

характеру;

-

ГОтОвнiсть до самоуправлiння часом, цiлями, до самодiагностики
ОСОбиСтiсних якостей i можливостей, самоаналiзу власноi дйльностi, до оп:tнування
МеТОДаМи передбачення Й запобiгання конфлiктiв, пiдвищення стресостiйкостi;

-

ГОТОВНiсть

до збереження здоров'я та розвитку особистостi Bcix учасникiв

педагогiчного процесу;
- ЗДаТНiСть здiЙснювати оцiнку, консультувати
пит€lнь ергономiзацii навчального середовища;

-

та надавати рекомендацii

з

до створення комфортного середовища навчаJIьного, оздоровчого
абО Реабiлiтацiйного закладiв, спрямованого на пiдтримку оптимiuIьноI динамiки
працездатностi, покращення фiзичного i психологiчного самоIIоч}jlггя, збереження
здоров'я 1^rасникiв педагогiчного llроцесу.
4.

ГОТОВНiсТЬ

IнФ о рмАIцIfu

шIi

оБ с.яг

нАвчАльно i д,IсцршлIни

Навчальна програма курсу розрахована на 1З5 годин (упродовж 10 семестру

денноi фрми навчання, уrrродовж 12 семестру для заочноТ форми навчання). Iз них
дJuI денноi форми навчання: лекцiй - 22 години, практичних занять - 22 години,

дJuI

самостiйноi роботи - 81 година, консультацiй - 10 годин; для заочноi форми
навчання: лекцiй - 8 годин, практичних занять - 8 годин, самостiйноТ роботи - 101
година, консультацiй

-

18 годин.

е залiк. На

вивченнrI дисциплiни за вимогами
кредитномодульноТ системи вiдводиться 4,5 кредити ECTS.
Проблематика HayкoBocTi Teopii педагогiчноТ ергономiки (педагогiчна
ергономiка - це сума наукових знань про дiйснiсть, теоретитIно систематизована

Видом контролю

JIюдством) лежить в ocHoBi rrершого змiстовного модуJIя кПедагогiчна ергономiка як
галузь педагогiки)) навчаJIьноТ програми з курсу <Педагогiчна ергономiка в системi
дошкiльноТ освiти>. ,Щруzuй змiсmовнuй моdуль <Ергономiчний пiдхiд до органiзацii
навчаJIьно-виховного процесу в дошкiльному навчальному закладi> охоплюе TaKi
теми, як: ергономiчнi особливостi рiзних видiв дiяльностi дiтей дошкiльнго BiKy,
забезпечення сприятливих ергономiко-педагогiчних умов перебування дошкiльникiв
у днз, кольорове оформлення iHTep'cpiB дошкiльних навчальних закладiв, дидакгичнi
засоби створення комфортного навчfuтьного-виховного середовищц ергономiчнi
вимоги до засобiв навчальноТ, iгровоi, трудовоi дiяльностi дiтей та iхнього
оздоровлення, ергономiчнi основи органiзацii мiсця дитини дошкiльного BiKy. Також
придiляеться увага такiй важливiй на сьогоднi проблемi, як ергономiчнi вимоги до
органiзацii роботи дитини дошкiльного BiKy за комгt'ютером.
Таблuця 2

!енна
Назви змiстових модулiв i тем

форлtа навчання

Усього

Лек.

Пракг.

Сам.

Конс.

роб.

Змiстовий модуль 1. Педагогiчна ергономiка як галузь педагогiки
10
6
2
2
Тема 1. Ергономiка та fi мiсце в
системi наук

Тема 2.
Теоретико-методологiчнi
основи педагогiчноi ергономiки
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5. зАвмння для сАмостIfoIого опрАIцовАння
Самостiйна робота сryдентiв передбачае:
I. Пiдготовку до практичних занять:

п Пошук

джерел iнформацii по TeMi семiнарського заняття в друкованому
виглядi (монографii HalKoBo-[otIyJUIpHi видання, HayKoBi та rrопулярнi cTaTTi) в
бiблiотеках та В електронНому виглЯдi - В Mepeжi INTERNET та на електронних
носiях (CD, D\aD).

п

Розширення кола використовуваних джерел: використання науково
попуJIярЕих фiльмiв, телеrrереДач, аудiо записiв, художнiх фiльмiв з обов'язковим
записом на електроннi Hocii та анотуванням щодо змiсту i можливостей
використаншI.

П

СКЛаДаНня конспектiв (з дотриманням правил консtIектування та чiткими
ПОСИЛаЕНЯМИ на лiтераryру), структурних схем по TeMi семiнарського заняття.

II. Опрацювання тих питань теми, що не висвiтлюваJмся в лекцiях та не
отrрацьовувшIися на практичних заняттях. П на вимогу викладача - у формi
детаJIьного конспекту поршоджерела чи реферативного повiдомлення, що мiстить
аналiз ступеня висвiтлення певного питанш{ в пiдручниках та наукових дослiдженнях.
Ш. Виконання захист розрахункових робiт по створенню ергономiчного

i

середовиIца.

Самостiйна робота розгJuIдаеться нами як умова стимулювання активноi
навчально-пiзнавальноi дiяльностi студента, майбlтнього фахiвця з дошкiльноi

освiти. В основу завдань, що винесенi для самостiйного виконання, було покладено
принцип творчостi й самостiйностi в навчаннi, який не просто додаеться до чинних
принципiв навчання у вищiй школi, а стае дедалi домiнуваrrьним.
При розробцi завдань було враховано те, що самостiйна робота здобувачiв iз
дисциплiни пiд час аудиторних занять та в rrозааудиторний час спрямована на
стимулювчIння, по-перше, теоретичного узаг€Lльнення знань щодо ергономiкопедагогiчних технологiй, по-друге, на набугтя практичних yMiHb i навичок
теоретичного узагzLпьнення знань для фахiвця з дошкiльноi свiти з використання
можливостей ергономiко-педагогi.*rоi роботи. Змiст самостiйноТ роботи студентiв з
навчаJIьItоi дисциплiни <Педагогiчна ергономiка в системi дошкiльнТ освiти>
визначаеться навчzulьною програмою дисциплiни, iнструктивно-методичними
матерiалами до rrрактиtlних занять, пакетом контрольних завдань для перевiрки
результатiв навчання. Самостiйна робота студентiв забезпечуеться системою
навчаlrьно*методичних засобiв, передбачених програмою навчальноi дисциплiни, а
саме: пiдруrниками, навчальними та методичними посiбниками, опорним консfIектом
лекцiй тощо. ,Щля виконання самостiйноi роботи студентам також рекомендусться
вiдповИна наукова та фахова монографiчна i перiодична лiтература. Ключовим
момеIIтом системного стимупювання самостiйноi навчально-дослiдноi роботи мае
стати опора на потреби i бажання студентiв: можливiсть самому розподiляти свiй час
i розпоряджатися ним; обирати порядок виконання навчаJIьних вrrрав; мати право
обирати TaKi форми i види самостiйноТ роботи, якi б давали можливiсть найбiльш
ефективно i творчо вирiшувати навчilпьнi завдання та реалiзувати освiтню моту.
Виходячи з основЕоi мети курсу, завдання самостiйноi роботи з навчальноi
дисциплiни <Педагогiчна ергономiка в системi дошкiльноТ освiти> передбачали
роботу з першоджерелами, реферування та складанш{ структурно-логi.*лих схем,
таблиць iз тем, що вивчаються; пiдготовку мупьтимедiйних презентацiй, проектiв;
скЛаДання пам'яток щодо ергономiчних вимог облаштування навчально-виховного
середовища, безпечноi навчальноi або iгровоi дiяльностi тоIцо; пiдбiр уривкiв з
наукових TeKcTiB до певноi проблеми, що розглlIдаеться на практиlIному занятгi;
вiдповiдi на загIитаннrI та завданнrI дJuI самостiйного контролю та самоперевiрки.
Nь
з/п

Телла i завdання dо саlпосmiйноi

робоmu сmуdенmiв

кiлькiсmь
zоduн

!енна/заочна

1.

Тема: кЕргономiка та if мiсце в системi наук)
вuконайmе maki завdання:
1. Пiдготуйтесь до rrрактичного заIu{ття.
2. Складiть таблицю, у якiй вiдобразiть становлення
ергономiчноi науки.
З. Прослiдкуйге внугрiшнi зв'язки i складiть опорну
схему, iлюструючи мiждисциплiнарнi зв'язки
педагогiчноi ергономiки.

4. Пiдберiть уривки

з

наукових TeKcTiB

6/в

до

проблеми, що розгJuIдаеться на практиIIному

заняттi.

5. Охарактеризуйте особливостi сl^rасного етаtry
ергономiчних дослiджень, iхню загапьну
спрямованiсть.

6. Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розглJ{даеться.

!айmе розzорнуmi BidпoBidi на запumання:

1. Що стало

перед}мовою виникненIuI

ергономiки?

Назвiть
lсторичн1
передумови
термlнологlчного становлення на}.ки (ергономка)).
3. Охарактеризуйте ocHoBHi етапи становлення
ергономiки.
2.

4. Яким чином дiе

система ергономiчного

забезпечення в УкраiЪi?

5. Назвiть прiоритетнi напрямки ергономiки в
га-пузi наукових дослiджень на су{асному етапi fi
розвитку.

6.

,Щайте визначення понять

<фiзична

ергономiка>, ккогнiтивна ергономiко, корганiзацiйна
ергономiка>.

1.

Охарактеризуйте предмет, об'ект, мету i

завдання ергономiки.

8.

Сформулюйте сугнiсть основних та

специфiчних принципiв ергономiки.

9. Назвiть та

охарактеризуйте ocHoBHi

ергономiчнi показники трудового rrроцесу людини.
10. Розкрийте зв'язки ергономiки
iншими
гаIryзями науки?

з

2.

Тема: <Теоретико-методологiчнi основи педагогiчнот
ергономiки>
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вuконайmе mакi з авdання :
1. Пiдгоryйтесь до rrрактичного заIuIття.
2. Пiдберiть }?ивки з наукових TeKcTiB до i
проблеми, що розглядаеться на rrрактичному
занятгi.

З. Пiдготувати

консfIект
детальний
першоджерел4 що мiстить аналiз ступеня

висвiтлення настушIого питання

пiдрl^rниках

та

в

наукових дослiдженнях:

кМетоди дослiджень у

педагогiчнiй

ергономiцi>.

4. Пiдгоryвати реферативне повiдомлення,

що
висвiтлення
питilнIu{ в пiдр1^lниках та
дослiдженнях: <Ергономiчнi

мiстить аналiз стуtIеня
наступного

наукових
5.

особливостi застосування технiчних засобiв у
навчilIьно-виховному процесi>.
Складiть термiнологiчний сJIвник до теми, що
розгJUIдасться.

lайmе разzорнуmi BidпoBidi на запumання:
1. Чому ергономi.пri дослiдження у педагогiцi у
наrrr час набули акгуальностi?

2.

Назвiть вiдомих радянських )лоних, якi

зробили значний внесок
ергономiки.

у

3. Яким чином

зародження педагогiчноТ

вiдбувалося зародження

<ергономiки в ocBiTi> в iнших краiЪах CBiry?

4. Якi

cl^racHi напрямки дослiджень

педагогiчноi ергономiки Ви знаете?

5. Визнатге предмет, об'ект, мету

i

з

завдання

педагогiчноi ергономiки.
6. Назвiть та охарактеризуйте ocHoBHi педагогiчнi
ергономiчнi принципи органiзацii навчальновиховного процесу.

та

1. Що

передбачае системний

пiдхiд

i

комflлекснiсть у педагогiчнiй ергономiцi?

8.

Чому педагогiчна ергономiка

е

мiждисциплiнарним комrrлексом iнтегрованих знань
про навчаJIьно-виховну дiяльнiсть 1..lня?

9. Наведiть приклади порушення ергономiчних

вимог у суrаснiй шкiльнiй ocBiTi.

3.

Тема: кЕргономiчна органiзацiя

функцiона_llьнго
простору в дошкiльному навчiшьному закладi>
Buko н айm е m aki з ав d ання :
1. Пiдготуйтесь до практичного заIIrIття.
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2. Пiдiбрати

уривки з наукових TeKcTiB до певноi
проблеми, що розгJIядаеться на практичному
заняттl.

З. Пiдготlъати

конспект
мiстить аналiз ступеня

детальний

що
висвiтлення наступного питання
першоджерелц

в

пiдрl^rниках та наукових дослiдженнях:
кЕргономiчне забезпечення iнформацiйнопредметного середовища груповоi кiмнати у

4.

дошкiльному навчаJIьному закладi>.
Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJU{даеться.

fайmе розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Охарактеризуйте поняття (середовиIце) та
назвiть ocHoBHi типи його факторiв.
2. З чого складаеться навчальне середовище в
ергономiчному розумiннi?

З. Проаналiзуйте

ocHoBHi

групи

чинникlв

навчального середовиIца.
4. Порiвняйте рiзнi типи навчыIьного середовища

за характером впливу на суб'ектiв освiтнього процесу.

5.

Чоrчry одним

ергономiки ряд

iз

компонентiв педагогiчноi
науковцiв видiляс iнформацiйно-

предметне середовище?

6, Визнатге

ocHoBHi елементи iнформацiйно-

предметного середовища груtlовоi кiмнати.
7. Назвiть та охарактеризуйте ocHoBHi вимоги до
iнформацiйно-предметного середовиIца навчilльноговиховного простору.
8. Розкрийте сугнiсть санiтарних правил та норм

органiзацii навчально-виховного середовища у

дошкiльному навчi}JIьному закладi.
1.

Тема: <Види iнформацiйно-освiтнього

й

вlжовного

впливу на дитину дошкiльного BiKy>
вuконайmе maki завdання :

1. Пiдготуйтесь до практичЕого заняття.
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2. Пiдiбрати

уривки з наукових TeKcTiB до певноi
проблеми, Iцо розглядаеться на практичному
занятгi.

3.

Пiдготувати детальний

конспект
мiстить аналiз ступеня

що
висвiтлення наступного питання
першоджерел4

в

пiдру.rниках та наукових дослiдженнях:
кПедагогiчна iнформацiя та етilпи if
засвоення)).

4. Пiдготувати реферативне повiдомленнrl, що

мiстrлгь аналiз ступеня висвiтлення
наст}тIного питанюI в пiдрl^rниках та

5.

наукових дослiдженнях: <Психофiзiологiчний
компонент навчаJIьного процесу).
Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJUIдаеться.

tайmе розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Якi показники аналiзаторiв мають найбiльше
значення з позицiй ергономiки?
2. Проаналiзуйте ocHoBHi iнформацiйнi
характеристики зорового аналiзатора людини.
З. Проаналiзуйте ocHoBHi iнформацiйнi
характеристики сJýD(ового аналiзатора людини.
4. Проаналiзуйте ocHoBHi iнформацiйнi
характеристики шкiрного та рухового аналiзатора
людини.
5. Визначте вимоги до фiзiолого-iнформацiйних
можливостей аналiзаторiв )^rHiB з метою розробки
оптимаJIьного використанIuI ocTaHHix.

6. Назвiть ергономiчнi вимоги до педагогiчноТ
iнформацii для зорового сприймання; дпя сJцжового

сприймання;

дJuI тактиJьного

кiнетичного сприймання.
5.

сприймання; для

Тема: <OcHoBHi iнформацiйнi канали

органiзму

дитини)
вuконайmе maki завdання:
1. Пiдготуйтесь до практичного заtulття.
2. Пiдiбрати уривки з наукових TeKcTiB до певноi
проблеми, що розгJIядасться на практичному
занятт1.

З. Пiдготувати

детальний

конспект
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першоджерела, що мlстить аналlз ступеня

висвiтлення наступного питання

пiдрl^rниках

4,

та

в

наукових дослiдженнях:

кЧотири специфiчних дитячих типи нервовоi
системи за M.I. Красногорським).
Складiть термiнологiчний сJIвник до теми, що
розгJUIдаеться.

!айmе розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Якi проблешша в фiзiологii ВНД викJIикають

найбiльший iHTepec

з точки зору

педагогiчноТ

ергономiки?

2. Наведiть

KoHKpeTHi приклади }"творення у
дитиIlи умовного
рефлексу другого порядку при
пiдкрiпленнi лише умовним подразником.
Назвiть rrодразники,
найшвидше
спричиняють }творення умовних рефлексiв.
4. Що явлrIе собою гальмуванIIJI як стадiя
нервового процесу?
5. Обгрунтуйте значення кожного
типiв
внугрiшнього гаJьмування у навчilIьно-вихвному
процесi.
6. Що таке динtlш{iчний стереотип? Пояснiть, чи
можJIиве переформрання динамiчного стереотипу у

3.

якi

iз

дiтей дошкiльного BiKy?
7. Щайте харакгеристику дитячих типiв нервовоТ
системи за M.I. Красногорським.

8.

Охарактеризуйте теорiю функцiональних
систем органiзму JIюдини за П.К. Анохiним.
9. Назвiть складовi аферентного синтезу та
визначте функцii кожноi iз них.
10. Опишiть мехалriзм акцептора результату дiй.
Чим BiH вiдрiзняеться вiд динамiчного стереотипу?

б.

Тема: <Ергономiчнi особливостi розумовоТ дiяльностi
дiтей доцкiльного BiKy)
вuконайmе mакi з авdання:
1. Пiдготуйтесь до практичного заIuIття.

2. Зобразiть динамiку працездатностi
старшго дшкiльного BiKy

З.

у

дiтей
виглядi кривоТ

нормiLльного розподiлry.
Пiдберiть уривки з наукових TeKcTiB до певноТ
проблеми, Iцо розглядаеться на практиIIному
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занят:гi.

4. Пiдготувати

детальний

конспект

що мiстить аналiз ст}цIеня
висвiтлення наступного питання в

першоджерела,

пiдрl^rниках

5.

та

наукових дослiдженнях:

<Рацiоналiзацiя режимiв прачi та вiдпочинку у
навчаJIьно-виховному процесi дошкiльного
навчitIIьного закладу).

Складiть термiнологiчний сJIвник до теми, що
розгJUIдасться.

розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Розкрийте значоння понять кфункцiональний
стан) та <функцiоналъний комфорт>.
2. Що таке lrрацездатнiсть? Назвiть особистiснi та
органiзацiйнi .панники, що впливають на працездатн icTb

,Щайmе

1^rHiB.

3. Охарактеризуйте ocHoBHi фази працездатностi
шкоJUIра.

4. Проаналiзуйте динамiку працездатностi 1^rHiB
протягом уроку, дня, тижня i навчального року.
5. Пояснiсть, чим вiдрiзняються явища втоми i
стомлюваностi? Назвiть ознаки цих явищ.
6. Як змirтюються зовнiшнi ознаки дiяльностi
(увага, поза, ру(и, iHTepec) )л{ня початкових класiв при
незначнiй, значнiй та рiзкiй угомi?
]. Розгляньте засоби i методи профiлактики
втоми молодших школярiв.
8. Визначте ознаки стану MoHoToHHocTi. У чоIчry
поJuIгае профiлактика цього стану в навчаIIьному
процесi?
9. Розкрийте змiст поняття (режим працi та
вiдпочинку>. Визнатге критерiТ оцiнювання режиму
працi та вiдпочинку mKoJuIpiB пiд час навчального дня.

7.

Тсма: <Забезпечення сrrриятливих

ергономiко-

педагогiчних умов рiзних видiв дiяльностi дiтей
дошкiльного BiKy)
вuконайmе maki завdання,.
1. Пiдготуйтесь до практичного заIrIтIя.
2. Пiдiбрати уривки з наукових TeKcTiB до певноi
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проблеми,

що

розгJIядаеться

на практиIIному

заняттi.

3. Пiдготувати реферативне повiдомлення, що
мiстить ана;liз ст)дIеня висвiтлення настуIIного
питання в пiдрl^rниках та наукових
дослiдженнях:

<Ергономiчне забезпечення iнформацiйнопредметного середовища груповоi кiмнати у

4.

дошкiльному навчаIIьному закладi>.
Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJUIдаеться.

tайmе розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Розкрийте змiст понять (умови дiяльностi
дiтей> та кергономiко-педагогiчнi умови дiяльностi
дiтей>.

i штучного
освiтлення у навчаlrьн-виховних примiщеннях.
3. Опишiть впJIив якоотi повiтряного середовища
на органiзм дитини,
2. Визначге вимоги до природного

4. Визначте вимоги до звукового наповнення
примiщення груповоi кiмнати дJuI забезпечення
оптимiulьного сприйманнjI дiтьми навчаJIьно-виховноi
iнформацiТ.

5. Яку роль вiдiграють рослини в оздоровленнi
навч{Lпьно*виховного середовища?

6. Проаналiзуйте методичнi умови рiзнrх видiв

дiяльностi дiтей дошкiльного BiKy.

7.

Проаналiзуйте психофiзiологiчнi умови

дiяльностi дiтей.

8.

У

чому полr{гае естетичне вдосконалення

навчально-виховного середовища?
9. Пояснiть, яким чином кфункцiонtuьна музика)
впJIивае на rrрацездатнiсть дiтей дошкiльного BiKy?
8.

Тема: <Кольорове оформлення

iHTep'epiB

дошкiльних навчальних закладiв>
вuконайmе mакi завdання:
1. Пiдготуйтесь до практичного заIuIття.

2. Пiдготувати проект, у якому вiдобразити сво€

бачення кольорового оформлення будь-якого
спортивного або дошкiльного навчitпьного
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закладу (дитячоТ групи, холу, зitли дJuI paHKiB,
спортивцоТ зали, оздоровчо-реабiлiтацiйного

примiщення, площадки для iгор та дозвiлля
тощо).

3. Пiдберiть уривки з наукових TeKcTiB до
проблеми, що розгJuIдаеться на практичному
заняггi.

4. Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJUIда€ться.

!айmе розzорнуmi вidповidi на запumання:
1. Визначте ocHoBHi характеристики кольору. Що
таке кольорознавство?
2. Яким чином дiе колiр на нервову систему
людини?
3. Пояснiть оптичну дiю кольору на пюдину.
4, Опишiть психологiчний вплив кольору на
людиIlу.
5.

Яким чином сприймають кольори люди рiзних

типiв темпераменry?

6.

Охарактеризуйте зага:ънi принципи

кольорового оформлення навчillrьного середовища.
7. Яким fIовинно буги кольорове оформлення
навчальних примiщень, актових залiв, спортивних залiв,
шкiльних коридорiв та рекреацiй?

8.

Сформулюйте рекомендацiТ

з

кольорового

оформлення навчыIьного обладнання.
9.

Тема:

<.Щидактичнi

та

створення комфортного

технологiчнi

засоби
навчапьно-виховного

середовища)
вuконайmе maki з авdання,.
1. Пiдготуйтесь до практичного занrIття.
2. Складiть таблицю, у якiй вiдобразiть
ергономiчнi вимоги до дидактичних засобiв
створення
комфортного
навчшIьноговиховного, оздоровчого середовища.

З. Пiдберiть уривки з наукових TeKcTiB

4.

проблеми, що розглlIда€ться
заняттi;

до
на практичному

Розгляньте та проаналiзуйте щодо дотримання
ергономiчних вимог засоби навчання, якi е на
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5.

факультетi;
Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJU{даеться.

lайmе розzорнуmi BidпoBidi на запumання:

1.

Охаракгеризуйте психологiчнi основи
використання засобiв наочностi у навчаIIьному процесi
початковот школи.

2. У чому

поJuIгають фiзiологiчнi механiзми
використання засобiв наочностi у навчапьному процесi
початковоi школи?
3. Назвiть вiдомi вам класифiкацii засобiв
навчання.

4. Визначте загальнi принципи навчанtш

створення шкiльноi системи засобiв

i

дJuI

технологiй

навчання за Т. Назаровою.

5.

Якi

науково-педагогiчнi принципи
використовуються дJuI розробки системи засобiв
навчання?

6. Визначте загаJIьнi та спецiальнi педагогiко-

ергономiчнi вимоги до засобiв навчання.

засоби навчання е нат}?альними
об'ектами? Сформулюйте педагогiко-ергономiчнi

7. Якi

вимоги до натурiLльних об'ектiв.
8. Якi Ви знаете види моделей? Сформулшойте
педагогiко-ергономiчнi вимоги до моделей.
9. Визна.rге педагогiко-ергономiчнi вимоги до
зв}кових та екранних засобiв навчання.
10. Визначте педагогiко-ергономiчнi вимоги до
вJIасне екранно-звукових засобiв навчання.

1l.

Визначте педагогiко-ергономiчнi вимоги до
рiзних видiв друкованих засобiв навчання, у тому числi
ДО пiдр1"lникiв.
|2. Визначте педагогiко-ергономiчнi вимоги до
дидактичних роздаваJьних карток, якi застосов}.ють
tIри вивченнi iноземноi мови у початковiй школi.
10.

Тема: <Ергономiчнi основи органiзацiТ iгрового та
навчiLльного мiсця вихованця та вихователя>
вuконайmе mакi завdання;
1. Пiдготуйтесь до практичного занrIття.

2. Розгляньте та проаналiзуйте дотримання
ергономiчних вимог до навч€Llrьного
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примiщення, кабiнетiв

та

спортивних

примiщень дошкiльного навчаJIьнго закладу
або вишу.

З. Пiдберiть уривки з наукових TeKcTiB

до
проблеми, що розгJu{даеться на практичному
заняттi.
Складiть термiнологiчний олвник до томи, що

4.

розгJUIдасться.

lайmе розzорнуmi вidповidi на запumання;
1. У чому поJuIгае cyTHicTb статики
людського тiла.

2.

i

динамiки

Порiвняйте понrIття (положення тiла> i

кробоча поза).

З. У чому

поJuIгiIють позитивнi особливостi
(сидячи)
положень
та <стоячи>?
4. Чим вiдрiзняються ергономiчнi розмiри тiла
дитини вiд класичних? Наведiть приклади.
5. Визначте ергономiчне понятгя <робоче мiсце>?

Що таке

кiгрове

та

навчальне

мiсце

дитини

дошкiльного BiKy>?

6.

Проаналiзуйте принципи та вимоги до
рацiональноТ органiзацii iгрового та навчаJIьнго мiсця
дитини дошкiльного BiKy.

1. Назвiть ocHoBHi ергономiчнi вимоги

до
iгрового та навчiulьного обладнання.
8. У чому поJuIгilIоть ергономiчнi вимоги до
iгрового та навч€шьного примiщення?

9. Якi

дiяльностi дiтей?
11.

переваги мае режим змiнних мiсць

Тема: <Ергономiчний аспект органiзацii роботи дiтей
дошкiльного BiKy за комп'ютером)
вuконайmе mакi завdання:
1. Пiдготуйтесь до практичного заIuIття.
2. Складiть пам'ятки щодо безпечноi роботи за
комп'ютером окремо дJIя дитини i батькiв.

З. Пiдберiть }ривки з наукових TeKcTiB

до

проблеми, що розглядаеться на практичному

4.

заняттi.

Складiть термiнологiчний слвник до теми, що
розгJUIдаеться.

,Щайmе

розlорнуmi вidповidi на запumання;
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1. Назвiть негативнi наслiдки тривалоТ роботи

дiтей за комп'ютером.

2. Яких вимог необхiдно

дотримуватися при
комп'ютерному забезпеченнi навчшIьного гrроцесу у
дошкiльному навчальному закладi?
3. Визначте ергономiко-гiгiенiчнi вимоги до умов
навколишнього середовиIца та органiзацii робочих
мiсць дiтей пiд час роботи за комгt'ютером.
4. Назвiть ocHoBHi вимоги до роботи з MoHiTopoM
комп'ютера.

5. Назвiть ocHoBHi вимоги до роботи

з

клавiатурою комп'ютера.
6. Пояснiть, яке значення для дiтей дошкiльного
BiKy мае правиJьна конструкцiя робочого крiсла?

1. IIим зумовлена свiтлотехнiчна

специфiка

роботи за комгI'ютером?

8. Сформулюйте вимоги до режиму працi за
комп'ютером дiтей-дошкiльникiв рiзних вiкових
перiодiв.

9. Наведiть приклад вправ для очей при роботi за

комп'ютером.

10.

Обгрунтуйте

межi сенсорного

та
iнтелекryального навантаження у процесi комп'ютерноi
гри дJuI дiтей з позицiй ергономiчноi науки.
Разом
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б. BI4л,I (Форми) шIдшIдуАльних IIАуково_дослIдшх
зАвмнь (Iщз)
Iндивiдуа-шьне навчально-дослiдне завдання е видом позааудиторноi
iндивiдуальноi дiяльностi студентiв, результати якоi використовуються
у процесi
вивчення програмового MaTepialry навчальноi дисциплiни. Iндивiдуальне навчально-

(ЕIДЗ) з курсу кПедагогiчна ергономiка в системi дошкiльноi
це виД науково-дослiдноi роботи студента, яка мiстить результати

ДОСЛiДНе ЗаВДаННя

освiти>

дослiдницького пошуку, вiдображае певний piBeHb його навчальноi компетентностi.
Мета IНЩЗ: самостiйне вивчення частини програмового MaTepia:ly, систематизацiя,
узагаJIьнення, закрiплення та практичне застосування знань iз навчального курсу,
УДОСконаlrення IIавичок самостiйноТ навчаJIьно-пiзнавальноi дiяльностi.

Змiсm IНlЗ: Завершена теоретична або практична робота у межах навчальноi
ПРОГРаМи кУрсу, яка виконуеться на ocHoBi знань, yMiHb та навичок, отриманих пiд час

лекцiйних та практичних занять i охоплюе декiлька тем або весь змiст навчального
курсу.
Вudu IНДЗ з курсу кПедагогiчна ергономiка в системi дошкiльноТ освiти>:
- конспект-презентацiя iз теми (модуля) за заданим планом;
- конспект-презентацй iз теми (модуля) за планом, який студент розробив
самостiйно;
- анотацiя прочитаноi додатковоТ лiтератури з к}рсу, бiблiографiчний оrrис;
- конспект першоджерела (базового дослiдженЕя з педагогiки);
- повiдомлення з теми, рекомендованоi викладачем;
- повiдомлення з теми (без рекомендацii викладача): сучаснi вiдкриття у
педагогiцi, аналiз iнформацii, самостiйнi дослiдження;
- науково-психологiчне дослiдження у виглядi реферату (охоплюе змiст
навчального курсу).
Оцiнка з IНЩЗ е обов'язковим балом, який враховуеться при пiдсумковому
оцiнюваннi навчальних досягнень студентiв з навчальноi дисциплiни кПедагогiчна
ергономiка в системi дошкiльноi освiти>.
Студент може набрати максимальну кiлькiсть балiв за IН.ЩЗ за модуль - 10
балiв.

7. РФЗШОЩЛ

БАЛIВ ТА КРИТЕРП ОIЩIЮВАННЯ

Щисциплiна складаеться з двох змiстових модулiв та
виконання Ш{ДЗ. Вйтак пiдсумкова оцiнка за 100-бальою
сумарноТ кiлькостi балiв за:
а) поточне оцiнювання з вiдповiдних тем (максимум
б)'виконшrня IFIflЗ, лсi зараховуються у пототIний
балЬ);
в) модуlьнi коrrгроrьнi роботи (максимум 60 ба,тЬ).
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Система поточнго й пiдсумкового контролю знань
Навчальнi досягнення студентiв iз дисциплiни <Педагогiчна ергономiка в
системi дошкiльноТ свiти> оцiнюються за модульно-рейтинговою системою, в

основу якоi тrокладено принцип поогlерацiйноТ звiтностi,

обов'язковостi
модульного контролю, накоflичувальноi системи оцiнювання рiвня знань, yMiHb та
навичок; розширення кiлькоотi пiдсумкових балiв до 100.
Контроль успiшностi студентiв здiйснюеться з урахуванням поточного i
пiдсумкового оцiнювання.
Кожний модупь вкJIючае бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, виконання самостiйноi роботи, iндивiдуальну робоry, модульну
контрольну роботу. Реферативнi дослiдження, творчi завдання, конспектипрезентацii, анотацiТ прочитаноi додатковоТ лiтерат)ри, есе тощо, якi виконуе
студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на практичних
заняттях.

Кiлькiсть балiв за робоry з теоретичним маторiалом на практичних заняттях,
пiд час виконання самостiйноi та iндивiдуальноТ навчально-дослiдноi роботи
зшIежить вiд дотримання таких вимог:
П своечаснiсть виконанЕя навчальних завдань,
П повний обсяг iх виконання;
П якiсть виконання навчаJIьних завдань;

П самостiйнiсть виконання;
П творчий пiдхiд у викоЕаннi завдань;
П iнiцiативнiсть у навч€LльЕiй дйльностi.
Виконання модульних контрольних робiт здiйснюеться з використанням
роздрукованих завдань, TecTiB або в режимi комп'ютерноi дiагностики.
Модульний контроль знань студентiв здiйснюеться пiсля завершення
вивченIlя навчаJIьного MaTepiairy модуJuI.

Критерii оцiнювання
90-100 балiв (<вiдмiнно>>) ставиться за повнi та мiцнi знання MaTepialry в
заданому обсязi, вмiння вiльно викон}ъати практичнi завдання, передбаченi
навч€Lпьною програмою; за знання основноi та додатковоТ лiтератури; за вияв
креативностi у розумiннi i творчому використаннi набугих знань та yмiнb.
82-89, 75-81 балiв (<лобре>) ставиться за вияв студентом повних,
сист9матитIних знань iз дисциплiни, успiшне виконання практичних завдань,
засвоення основноТ та додатковоi лiтератури, здатнiсть до самостiйного
поповнення та оновлення знань. У вiдповiдi студента наявнi незначнi помилки.
67-'74, бб-б0 балiв (<<задовiльно>>) ставиться за вияв знання основного

навчального матерiаlrу в обсязi, достатньому дJuI подальшого навчання i
майбугньоi фаховоi дiяльностi, поверхову обiзнанiсть з основною i додатковою
лiтературою, передбаченою навчальною програмою; можливi сl"гтевi помилки у
виконаннi практичних завдань, а-по студент спроможний усуlри ix за допомогою
викладача.

59-1 балiв (<<незадовiльно>) виставJuIеться студентовi, вiдповiдь якого пiд
час вiдтворення основного програмового MaTepialry поверхова, фрагментарна, що

зумовлюеться початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином,
оцiнка кнезадовiльно> ставиться студентовi, який неспроможний до навчання чи
виконання фаховоi дiяльностi пiсля закiнчення ВНЗ без повторного навчання за
програмою вiдповiдноi дисциплiни.
Шка.па оцiнюванrrя (нацiонаrьна та ECTS)
Таблuця б
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57. Загальнi вимоги до меблiв для дiтей дошкiльного BiKy
58. Ергономiчнi особливостi органiзацii iгрового та навчального мiсця дитини
дошкiльного BiKy
59. Понятгя про iгрове та навчаJIьне мiсце дитини дошкiльного BiKy
60. OcHoBHi ергономiчнi вимоги до навчального-виховного обладнання
61. Ергономiчнi вимоги до навчальЕо-виховного примiщення
62. Режим змiнних iгрових та навчшIьних мiсць дiтей
63. Органiзацiйно-педагогiчнi рекомендацii щодо використання комп'ютера на
заняттях з елементами iнформатики в дошкiльному навчальному закладi
64. Ергономiко-гiгiенiчнi вимоги до умов навколишнього середовища та
органiзацii робочих мiсць дiтей пiд час роботи за комп'ютером
65. Ергономiко-гiгiенiчнi вимоги до роботи
основним обладнанням

з

комп'ютера
66. Свiтлотехнiчна специфiка роботи за комп'ютером
67. Вимоги до режиму працi дiтей за комп'ютером
68. Ергономiчний асlrект комп'ютерноi гри для дiтей

