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1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ
<<Педагогiка дошкiльна>>
Таблuця

Найменування
показникiв

Гапузь знань,
спецiапьнiчгь,
освiтня програма,
освiтнiй ступiнь

Щенна форма навчання

Кiлькiсть годиrr/кредитiв
270l9

0|Z
,Щошкiльна ocBiTa
бакалавр Бакалавр

IIIЩЗ: немае

1

Харакгеристика навчальноi
дисциплiни
Нормативна
pik навчання 2
Семеgгр З-ий,4-ий
Лекцii 64 год.
Праrсгичнi (ceMiHapcbKi) 58 год.

Самостiйна робота 130 год.
Консультацii 18год.
Форма контролю: за-ltiк ( 3 сем.)
екзаN{ен (9 сем.)

Найменування
показникiв

Гаlryзь знань,
спецiальнiсгь,
освiтня програма,
освlтнlи стyпrнь

Заочна форма навчання

Кiлькigгь годин/кр едитiв

z40l8

Харакгеристика навчальноf
дисциплiни

PiK навчання I.2.
Семесцr 2-иiт,З-иft
012,

fошкiльна ocBiTa

бакалавр Бакалавр

Праrсгичнi (ceMiHapcbKi)

!4 год.

Самостйна робота 180 год.
Консультацii 30год.
Форма контролю: екзаlrлен ( З
(сем.)

2.

АнотАцIя курсу

Основними завданнями вивчення дисциплiни с
1. Мiцне усвiдомлення, засвоення студентами змiсту, органiзацiйних
фор, i методiв навчання й виховання дiтей дошкiльного BiKy в дитячоМУ
закладi та ciM'i з метою ik рiзнобiчного виховання i формування особистостi
:

дитини;

2. Набуття студентами вмiння планувати, органiзовуваТи i
реалiзовувати пiзнавальнi, розвиваючi i виховнi аспекти педагогiчноГо

процесу в дошкiльному закладi, забезпечувати диференцiйований пiдхiД ДО
вихованцiв, враховувати TxHi iндивiдуальнi особливостi, сприяти роЗВИТКУ iХ
задаткlв та здlOностеи;

З, Грунтовне оволодiння матерiалом дошкiльноi педагогiки на piBHi
готовностi до його викладання в педагогiчному училищi та здатностi

проводити науково-дослiдну роботу;
4. Виховання соцiальноТ активностi в студентiв, намагання керуватися
в практичнiй дiяльностi принципами заг€}JIьнолюдськоТ моралi, сумлiнного
ставлення до професii, прагнення до творчостi.

4.

IнФормАцIйний овсяг нАвчАлъноi дисциплIни

Програма навчальноi дисциплiни складасться

модулiв:

з п'яти

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальнi питання

педагогiки.

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ

(переддошкiльного) BiKy.

2.

змiстових

дошкiльноi

Виховання i розвиток дiтей раннього

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ ШI. Завдання, змiсто методи виховання

дiтей дошкiльного BiKy.

МОДУЛЬ IV. органiзацiя i шлапування освiтнього процесу

в

дошкiльному навчальному закладi.

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ

V.

ЗвОязок дошкiльного навчального
закладу з педагогiчпими системами ciMoi та школи.
5.

структурА нАвчАльноi дисциплIни

Табл

Кiлькiсть годин, форми роботи
практичн1

консчльта
ц11

N[одуль I. Загальнi питання дошкiльноf педагогiки.
,Щошкiлъна педагогiка як наука.
Виховання i розвиток дiтей у

перiод дошкiльного дитинства.
Мета, завдання та основн1
напрями формування особистостi

дошкiльника.
Програми виховання i навчання
дiтей дошкiльного BiKy.
Модуль II. Виховання i розвиток дiтей раннього (переддошкiльного) BiKy.
Виховання i розвиток дiтей
иховання дiтей першого року

Виховання дiтей другого року
життя
Виховання дiтей третього року
життя
lV[одуль III. Завдання, змiсто методи виховання дiтей дошкiльного BiKy.

Особливостi формування
особистостi в дошкiлъному вiцi.
Фiзичне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Розумове виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Навчання дiтей дошкiльного BiKy.
Трудове виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
N{оральне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Екологiчне виховання дiтей
дошкiлъного BiKy.
Естетичне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Органiзацiя iгровоi дiяльностi
дiтей дошкiльного BiKy.
Використання iграшки у
навчапъно-виховному процесi
дошкiльного закладу.

Модуль IV. Органiзацiя i планування освiтнього процесу
в дошкiльному закладi.
Система дошкiлъного виховання
в Украiнi.
Нормативно-правове
забезпечення дiяльностi
дошкiлъного закладу.

особистiсть вихователя
дошкiльного закладу.
Педагогiчний процес
дошкiльного закладу освiти.
Планування дiялъностt
дошкiльного закладу.
Модуль V. Зв'язок дошкiльного цавчального закладу з педагогiчними
системами ciMoi та школи.
Педагогiчна взаемодiя
дошкiльного заклад} та сiм'i.
Батькiвськi збори у дошкiльному
закладi освiти.

Наступнiсть у дiяльностi
дошкiльного закладу та школи.
Формування готовностi

26.

дошкiльника до навчання в
школi.

27.

рАзом

2

2

6

1

2

2

6

\

1б

l4

180

30

Таблuця 4

Кiлькiсть годин, форми роботи

Ns

тЕмА

пlл

лекц11

практичнi

самостlин

консульта

а робота

цii

Модуль I. Загальнi питання дошкiльноi педагогiки.
,Щошкiльна педагогiка як наука.
Виховання i розвиток дiтей у

1.

2.

перiод дошкiльного дитинства.
Мета, завдання та ocHoBHi
напрями формування особистостi

J.

дошкiльника.
Програми виховання i навчання

4.

дiтей дошкiльного BiKy.

2

Модуль [I. Виховання i розвиток дiтей ранньо
5.
6.

1.
8.
N

9.

го

1

6

t

4

1

6

1

(переддошкiльного) BiKy.

Виховання i розвиток дiтей
1
6
2
2
раннього BiKy
}иховання дiтей першого року
t
6
життя
Виховання дiтей другого року
1
6
життя
Виховання дiтей третього року
I
6
життя
одуль III. Завдання, змiсто методи виховання дiтей дошкiльного BiKy.
Особливостi формування
6
особистостi в дошкiльному вiцi.

Фiзичне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Розумове виховання дiтей
11.
дошкiльного BiKy.
12. Навчання дiтей дошкiльного BiKy.
Трудове виховання дiтей
13.
дошкiльного BiKy.
10.

2

2

6

2

2

6

2

2

4

2

2

6
6

1,

Моральне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Екологiчне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Естетичне виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Органiзацiя iгровоТ дiяльностi
дiтей дошкiльного BiKy.
Використання iграшки у
навчаJIьно-виховному процесi

14"

15.
1б.

|7.

18.

4

t

4

I

4
2

2

4

д

+

дошкiльного закладу.

Модуль IV. Органiзацiя i планування освiтнього процесу
в дошкiльному закладi.
Система дошкiльного виховання

19.

в YKpaTHi.

Нормативно-правове
забезпечення дiяльностi
дошкiлъного закладу.
особистiсть вихователя
дошкiльного закладу.

20.

2t

Педагогiчний процес
дошкiльного закладу освiти.
Планування дiяльностi

22.

Zэ.

дошкiльного закладу.

2

2

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

Модуль V. Зв'язок дошкiльного цавчального закладу з педагогiчними
системами ciMoi та школи.
24.

Педагогiчна взаемодiя

4

дошкiльного закладу та ciM'i
Батькiвськi збори у дошкiльному
25.
закладi освiти.
Наступнiсть у дiяльностi
26.
дошкiлъного закладу та школи.
Формування готовностi
27.

4

дошкiльника до навчання в
школi.

рАзом

16

|4

4

L

4

1

130

18

б. зАвдАння для сАlчIостIиного опрАцювАння

Тема
Роль бiологiчних i соцiальних факторiв у розвитку дитини.
Украiнська етнопедагогiка про рушiйнi сили формування особистостi.
. Значения дошкiльного дитинства в становленнi особистостi.
Вплив рiзних видiв дiяльностi на психiчний розвиток дитини.
Роль дорослого у розвитку дитини. Виховання i навчання.

Поняття про ((зону найближчого розвиткуD та сензитивнi перiоди
розвитку.
. Педагогiчна перiодизацiя дошкiльного дитинства.
HayKoBi засади режиму життя дитини.
. Педагогiчне значення режиму дня.
Органiзацiя режиму дня в рiзних вiкових груlrах.
Врахуванн iндивiдуальних особливостей дитини при органiзацiТ режиму
в умовах дитячого садка i ciM'T
Гiгiснiчна культура як частина заг€Lпъноi культури людини.
Змiст кулътурно-гiгiснiчних навичок дiтей рiзних вiкових груп.
Методика i умови формування культурно-гiгiснiчних навичок.
Формування у дошкiльникiв потреби у в€tllеологiчних знаннях.
Перцептивнi дii як основа формування сенсорноi культури дiтей.
Розвиток сенсорних здiбностей дiтей у процесi дiяльностi.

Особливостi сенсорного виховання у групах раннього BiKy.
fiидактична гра як засiб сенсорного розвитку дiтей.
Роль конструктивноТ дiяльностi у сенсорному вихованнi.
Сенсорне виховання у зображувальнiй дiяльностi дiтей.
УдосконаJIення сенсорних yMiHb i навичок дiтей у процесi трудовоТ
дiяльностi.
Визначення рiвня сенсорного розвитку дiтей в рiзних вiкових групах.
Аналiз реалiзацiТ завдань сенсорного розвитку в програмах виховання i
навчання дiтей дошкiльного BiKy.
Роль занять у сенсорному розвитку дiтей.
Спостереження та аналiз процесу сенсорного виховання дiтей в рiзних
видах дiяльностi.
Роль вихователя у розв'язаннi завдань сенсорного розвитку дiтей у
рiзних вiкових групах.
.

Сутнiстъ поняття

<гуманiзм>>. Завдання

гуманного ставлення до оточуючих.

виховання

у

дошкiльникiв

Шляхи i засоби виховання гуманних почуттiв у дошкiльникiв.
. Роль художнъоi лiтератури у вихованнi гуманних почутгiв.
Становлення вольовоТ поведiнки у дiтей раннього та дошкiльного BiKy.
Роль вихователя у cTBopeHHi педагогiчних умов розвитку гуманних
взаемин дiтей дошкiльного BiKy.

Особливостi лружнiх cTocyHKiB дiтей, мотиви дитячоI дружби та

iT

розвиток.
Етапи становлення дитячого колективу.
Спiльна дiяльнiсть дiтей як чинник розвитку колективних взаемин.
Виховання самостiйностi у дошкiльному вiцi.

Виховання чесностi
справедливостi.

Можливостi розвитку

i

правдивостi

у

у дiтей.

Розвиток почуття

дошкiльнят вiдповiдальностi

та

почуття

обов'язку.
Виховання у дошкiльникiв почуття самоповаги i власноI гiдностi.
Завдання виховання у дiтей дошкiльного BiKy любовi до рiдного краю.
IIТлglц, засоби i методи формування у дiтей любовi до Батькiвщини.

Формування у дошкiльникiв уявлень про рiд i родовiд.
Народознавство як складова частина патрiотичного виховання

дошкiльникiв
Роль знань у соцiалiзацii особистостi дитини.
Щiяльнiсть як умова формування соцiального досвiду дiтей.
Засоби i методи ознайомлення дiтей iз соцiальною дiйснiстю.
Завдання i змiст правового виховання дiтей дошкiльного BiKy.
Змiст роботи в дитячому садку по вихованню у дiтей любовi до рiдного
краю, залученню до культури рiдного народу.
Аналiз обладнання ((народноТ свiтлицi> (кiмнати для народознавства) як
бази для ознайомлення дiтей з культурою, традицiями та побутом
украТнського народу.

- ВИДИ (ФОРМИ) IНДИВIДУАЛЪНИХ НАУКОВО-ДОСЛIДНИХ
зАвдАнь (Iндз)
IндивiдуzLльна робота студентiв передбачас виявлення рiвня засвоення
знань, отриманих пiд час лекцiйних, црактичних занять, охоплюе весь змiст
навч€шьного курсу.
Вимоги до виконання iндивiдуальних завдань:

r

самостiйнiстьвиконання;

r

можливiсть практичного використання у подztлъшiй професiйнrй

l креативнiсть;
дlялъност1;

r

логiчнiсть викладу (для реферату, доповiдi, cTaTTi), оформлення
згiдно вимог.
У ПРОцесi вивчення курсу <Педагогiка дошкiльна>> кожному студенту
НеОбХiдно Виконати iндивiду€tльне завдання (творче, дослiдницьке та _ит.).
Ide МОЖе бУти повiдомлення, реферат, виконання творчого завдання. Якщо
СТУДеНТ бУле писати реферат, BiH повинен дотримуватись таких вимог: обсяг
РефеРаТУ 10-15 cTopiHoK з обов'язковим висвiтленням iндивiдуальноТ
ПОЗИЦii аВТора щодо проблеми; реферат повинен мiстити TaKi cTpyKTypHi
компонеНти (титуЛьна cTopiHKa iЗ зазначенням н€tзви кафедри, теми, групи,
прiзвища та iMeHi студента, року виконання), план, вступ, основна частина,
висновки, список використаних джерел. Якщо студент обрав для виконання
iншi види робiт (повiдомлення, вирiшення творчого завдання та _ит.) основна
Вимога до ik викоцання - самостiЙнiсть, креативнiстъ, логiчнiсть викладу
матерiалу, вмiння обrрунтувати власну позицiю.

Iндивiдуальне навчально-дослiдне завдання (навчальний

проект).

Враховуеться:
' Оформлення дослiдження (титульна cTopiHKa, план, висновки, сrтиску
використаних джерел);
' вiдповiднiсть змiсту TeMi iндивiдуально-дослiдницького завдання;
I повнота вiдображення змiсту проблеми;
. наявнiсть узагаJIьнюючих таблиць, структурних блок-схем;
обсяг опрацъованих iнформацiйних джерел;
розробка та захист матерiалiв презентацii;
практично-методичнацiннiсть виконаноТроботи;
чiткiстькатегорiальногоапарату;
аналiз нормативних документiв;
наявнiсть власноi позицii автора щодо дослiджуваноТ проблеми.

.
.
.
.
.
'

Тематика iндивiдуально-дослiдних завдань

:

ПРОглянъте i проаналiзуйте заняття iз зображувальноi _иттi_ае_м, в
процесi якого у _иттi виховуетъся _иттi_а до украiнськоi на родноi _иттi_ае_.
' СКЛаДiТЬ перелiк питань, _иттi_ае_ на якi виявляють уявлення _иттi
ПРО СВОi Рiдне MicTo, рiдну краiну, ii столицю. Визначiть, чи ви ходять ixHi
уявлення про Батькiвщину за межi _иттi_а _иттi, де вони народились.
. Апробуйте
у роботi з _иттi_ наступнi _иттi_ае_м методики:
1) Уяви _иТт, що ти
вiдомий художник. За допомогою iлюстрацiй ти
ХОЧеШ Розповiсти _иттi, якi нiколи не бачили твого _иттi, про його
найцiкавiшi мiсця, визначнi пам'ятки.Що б ти намалював?
2) Уяви _итт, що ти приikав до _иттi краiни. IЦо б ти розповiв иттi ас
маJIюкам про УкраiЪу, про свое рiдне MicTo?
о метою виявлення уявлень _иттi про купьтуру _иттi_а народу
проведiть з ними iндивiдуальнi _иттi_ за такими питаннями:

'

-

,

J

Якi з них ти
можеш розповiсти?
2) Як називаеться твоя улюблена казка? Хто i] автор? Перекажи Тй.
3) Як називасться твоя улюблена _иттi? Чим _итт подобаються
украiнськi народнi пiснi?
4) Який танок ти запропонував би станцювати, щоб итт було весело?
Якi yKpaiHcbKi народнi _иттi ти знаеш?
5) Якi звичаТ украiЪського народу _итт знайомi? Як ти ik дотримуешся?
6) Яких ти знаеш видатних людей нашоi Вiтчизни? Розкажи про них.
. Пiдготуйте _иттi_ае_м_ виступи за такими напрямками:
1) Проблема трудового виховання _иттi дошкiльного BiKy в iсторикопедагогiчнiй ретроспективi.
2) Проблема трудового виховання дошкiльникiз у сучасних наукових
дослiдженнях.
Охарактеризуйте зв'язок гри
трудовоТ _иттi_ае_м _иттi.
Запропонуйте шляхи використання _иттi_а _иттi_ас_м у пiдготовцi _иттi до
1) Чи знасш ти украiнськi казки або казки _иттi народiв?

.

_иттi.

i

З

_итт метою проаналiзуйте використання _иттi_ас_м_

трудоТ

_иттi_ас_м _иттi у _иттi, якi ви _иттi_ас_м_ в дитячому садку.
. Пiд час навчальноТ практики поспостерiгайте за трудовою _иттi_ае_м
*иттi i визначiть мотиви _иттi_ _иттi_ае_м. Якi мотиви труловоi _иттi_ас_м
переважають
молодших _иттi_ае_м_? Зробiтъ висновок щодо _иттi

у
_иттi_ае_м_ у

старших _иттi_ас_м_ суспiльних _иттi_а _иттi. Пiд

впливом яких умов формуються означенi мотиви?
. Зробiть _иттi_ас_м_ аналiз завданъ трудового виховання _иттi у
чинних програмах виховання. Результати _иттi_ас у таблицю.
. доберiть з народноi _иттi_ас вислови щодо значення _иттi у *иттi
людини.
Вирiшiть _иттi_ас_м_ _иттi_ае: Часто _итт беруться за цiкаву,
привабливу роботу i з задоволенням виконують ii протягом тривалого часу. А
корисна, аJIе неприваблива справа просувасться повiльно, _итт працюють без
особливого ентузiазму. Пояснiть причину та за пропонуйте способи
вирiшення означеноI проблеми. Як повинен вчинити вихователь в такiй
ситуацii?
. Оформiть таблицю, в якiй _иттi_ае_м_ ускладнення змiсту _итт видiв
итт1 итт1 ас м__итгруппдогру[и.
Складiтъ таблицю ,,Планування _иттi _иттi на тиждень", в якiй
_иттi_ае_м_ форми _иттi_ас_м_ _иттi _иттi у кожнiй вiковiй групi. Зазначте
частоту _иттi_ас_м_ дорг{ень, чергувань, колективноI _иттi Bcie групи
протягом тижня, число учасникiв у даних формах, приблизну _иттi_ае_м

.

.

роботи. Щоведiть,

що таке

планування забезпечить _иттi_ас_м_ог i

достатнiсть участi в трудовiй _иттi_ас_м кожноТ дитини.

.

Запропонуйте змiст доручень для _иттi рiзних _иттi_а груп (у
.иттi_ае_м, на _иттi_а *иттi_ае_м* закладу, в рiзнi пори року). Обгрунтуйте

тх значення.

. Пiд час навчальноi практики поспостерiгайте за роботою вихователя,
який керу€ роботою чергових. Визначiть прийоми, _иттi ас м на навчання

_иттi трудовим навичкам, узгодження _итт1_ питань, що
виховання _иттi_ ас_м_ог ставлення до cBoix обов'язкiв.
, Вирiшiть иттi ае м иттi_ае: На буль-яку пропозицiю

виникають,

вихователя
виконати певну роботу дитина вiдповiдас: ( не мiю!> Назвiтъ причини TaKoi
_иттi_ае_ дитини. Як змiнити _иттi_ас_м_ установку дитини?
. Запропонуйте цiкавi способи залучення _иттi молодшого дошкiлъного
BiKy до участi у найпростiших видах _иттi. Якi _иттi_ае_м_ умови
сприятимуть ефективному залученню _иттi?
Визначiть завдання родинного виховання _иттi
рiзних Видах
трудовоi _иттi_ас_м
_ит'i для консультування _иттi_а (наприклад,
<<Виховання у _иттi бережного ставлення до речей в процесi трудовоГо
виховання в _ит'Т>> , <<Постiйнi _иттi_а _иттi_ае_ дитини в _ит'Т як _иттi
виховання), <З досвiду _иттi_ае_м_ _иттi_ае трудовоТ _иттi_ае_м _иттi i
дорослих у _ит'i>>, <<Художня праця як _иттi заJIу чення _иттi до роДинНИХ
.пiд час навчальноi практики
_иттi*ае трудового виховання>>).
визначiть
трудовою _иттi*ае_м _иттi_ае_м_
поспостерiгайте
таблицю за такими
_иттi_ае_. Результати _иттi_ае
_иттi_ас_м_
показниками:
виявляе самостlинlсть;
- виявля€ иттi ае м ого;
- виявляс 1нlцlативу;
- захоплюсться
роботою;
- працюс зосереджено;
- потребуе
_иттi_ас_м контролю;
вимагае нагадування;
- потребуе неодноразового нагадування;
- повiльно включастъся
у роботу;
- вiдволiкасться _ит роботи.

.

у

в

ik

за

у

i

-

-

. Проаналiзуйте змiст сучасних програм виховання в дитячому садку
щодо ознайомлення _иттi з працею дорослих. Покажiтъ _иттi_ае_м

ускладнення виховних завдань _ит зростання обсягу знань i уявлень _иттi.
. Визначiть i _иттi_ае_м_ _иттi_ае_м_ умови забезпечення ефективного
сприйняття _иттi_ _иттi дорослих.
. Продумайте _иттi_ас_м вихователя до _иттi_ас_ за межi дитячого
садка (об'скт спостереження вибором), враховуючи _иттi_ _иттi*ае_м
_иттi.

.

Пiдберiть _иттi_а засоби (_иттi_а твори, _иттi_ае_м_ _иттi_ас
тощо) для ознайомлення _иттi з професiями дорослих та ik працею. Якi
морально-труловi завдання ви будете розв'язувати за допомогою цих
_иттi_а?
. Вирiшiть _иттi_ае_м_ _иттi_ае:
Вихователька старшоi групи запропонувала _иттi _иттi_ас_, де i ким
працюють ikHi мами. Пiд час _иттi_ однi вихованцi охоче розповiд€Lли про
cBoik мам, _итт говорили про них м€Lло i коротко. Валя заявила: <Моя мама
сказ€Lла
_иттi_ не робить, цiлий день шие). <Моя лише варить i прибирас)),

.

-

Оксанка. Миколка на запитання вихователя, де працюс його мама, не вiдпов а
почервонiв i похнюпився: <Не скажу, ким нона працюе!>. Вихователька
знаJIа, що його мама працюс у пральнi дитячого садка. Залишившись
наодинцi з хлопчиком, вона запитапа: <<Миколко, чому ти не сказав про
лише пере, а
мамину роботу?> На що хлопчик вiдповiв: < робота погана
бiльше иттi . Bci вдома перуть, це не робота>.
Назвiть причину _иттi_ае_ ставлення _иттi до _иттi_ае _иттi_ас_м
подальшiй роботi
виховнi завдання слiд вирiшити
дорослих.
вихователю цiсТ групи?

Якi

у

. Розробiть конспект _иттi_ для старших _иттi_ас_м_ на тему:
,,Iсторiя виникнення грошей у суспiльствi".

.

Визначiть умови, якi сприяють ефективному засвоснню _иттi_
_иттl ае_м_ знань, _иттi i навичок, _иттi_ас_м iHTepecy до _иттi_ас_м_
_иттl _а€.

. Пiдготуйте

тези _иттi_ для _иттi_а на тему: <ЗалученЕя дитини до
планування _иттi_ае_ бюджету).
. Висловiтъ свос ставлення до проблеми: <<Чи _иттi_ас _иттi
дошкiльного BiKy _иттi_ае_м _иттi?>> В iдповiдь _иттi_ае_м_.
. Складiть перелiк художнъоi лiтератури _иттi_ас_м_ змiсту
(_иттi_ас_м, казки-загадки, _иттi_ае_м-загацки, вiршi тощо) для читання i
иттi ае м иттi.

. Вiдомий культуролог Д. С. Лiхачов зауважив, що людину

спочатку
слiд посадити за стiл з бiлоснiжною скатертиною, а вже потiм говорити й про
прекрасне таiнство мистецтва. Обгрунтуйте висновок про те, що почуття

краси народжуеться в естетицi побуту. Якими шляхамн можна
дошкiльному вiцi прилr{ити дитину до творення прекрасного

в
в

навколишньому _иттi?

.

Розробiть змiст _иттi_ае_м_ для _иттi а на тему кЗустрiч _иттi з

прекрасним)).

Проведiть iндивiдуальнi *иттi_

з

_иттi_ молодшого,

середнього,
старшого дошкiльного BiKy про те, як дитина розумiе красу. Про аналiзуйте
_иттi_ас_м_ _иттi_ае_ прекрасного _иттi_ (вибiр об'сктiв або явищ, iх опис i
_иттi_, _иттi_ас_ свого ставлення)
. Проаналiзуйте метод (творчих завдань) (Н. О. Ветлугiна) i покажiть
_иттi_ас_м його використання в рiзних видах художньоi _иттi_а€_м _иттi.

. Що ви

порадите вихователю щодо пiдходу до розподiлу ролей у
постановцi спектаклю за казкою? Як залучити до _иттi_а€_м спектаклю
якомога _иттi_ _иттi? Якi види творчоi _иттi_ае_м _иттi можна використати
при пiдготовцi i проведеннi спектаклю?
. Вирiшiть _иттi_ае_м_ _иттi_ас:
При _иттi_ас_м_ казки ((доктор Айболить> HixTo не погоджуетъся на
роль злого Бармалея. Запропонуйте ит вихователя.
. Пiд час навчальноi практики вивчiть _иттi_ас_м *иттi до того чи
_иттi_ виду художнъоi _иттi_ае_м. Зробiть висновок про те, чи спiвпадають

задатки та _иттi_ас _иттi. Що робити з тими малюками, якi виявляють
_иттi_а до того чи _иттi_ виду _иттi_ае_м, а задаткiв до нъого не мають.
. Складiть таблицю _иттi_ае_м_ дитячих iгор ( К" Гроос, Ж. Пiаже,
К" Гарвей, П. Лесгафт та _ит.). Порiвняйте Тх.
. доведiть _иттi_ас_ сучасних _иттi_ае_м_ дитячих _итт.
. Розробiть розгорнутий план _иттi_ас для _иттi_ае_м_ на тему:
,,Гр8 _иттi всебiчного розвитку дитини".
На прикладах спостережень за _иттi_ _иттi _ит час навчальноТ

.

практики та вражень свого дитинства доведiтъ _иттi_ае_ про те, що гра е
засобом розвитку i виховання _иттi дошкiльного BiKy.
. Проаналiзуйте асортимент сучасних _иттi_а в магазинах з точки зору
ik _иттi_ас_м_ *иттi_ае_м_ вимогам.
. Складiть рекомендацii для _иттi_а щодо створення предметно
_иттi_ае середовища у _ит'Т. Як правильно вибрати _иттi_а для _иттi_ае_м_,
_иттi_ас_м при цьому не лише _ит дитини, а й Ti _иттi_ас?
. Пiд час навчальноТ практики охарактеризуйте предметно-iгрове
середовище певноi _иттi_а групи дошкiльного закладу. Аргументуйте
_иттi_ае_м_ його _иттi_ае_м_: _иттi_ае_ дитини i навколишнього cBiTy,
спрямування цього процесу дорослими, вплив грамотно _иттi_ас_м_о
предметно-iгрового середовища на розвиток _иттi_ае_м_ _иттi_а€_м* тощо.
. Розробiтъ конспект заняття мистецтвознавчого характеру для
узагальнення знань _иттi по ознайомленню з певним видом иттi ае м
народноi декоративно _иттi_а.
. Висловiть свое ставлення до _иттi_а _иттi ае м ого спрямування.
В iдповiдь _иттi_ае_м_.
. Вирiшiть _иттi_ае_м_ _иттi_ае:
Щiтям молодшоi групи для гри дали _иттi_ас_ кубики, а з нового
_иттi_ас_м_ матерiалу вихователь побудував висотний будинок. ,,Ще для
оформления групи. Щiти _иттi_ае, будувати ще не _иттi_, нехай вчаться
булувати старим булiвельним _иттi_ае_м!"
пояснюс студентам педагог.
- Чи можуть бути в груповiй
Висловiть свiй погляд на дану _иттi_ае.
KiMHaTi _иттi_а для прикраси? Якi вимоги висуваються до пiдбору _иттi_а та
Тх розташування в групi?
. Вирiшiть _иттi_а€_м_ _иттi_ас:
.Щеякi батьки _иттi_ас_м: (Що, _итт не вистачае _иттi_а?! Рiзний
мотлох додому тягнеш!>> Вони безжалiсно викидають пuLiIички, камiнцi або
фантики, якими дорожатъ _итт.
Чи правi в такiй ситуацi батьки? Чим можна пояснити прагнення _иттi
гратися з таким покидьковим иттi ас м? Яку роль *ит _иттi_ас в _иттi
дитини?
8. розполл БАлIв тА критЕрIi оцIнювАннrI
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r
.

r
,l

7

-

7

оформлення дослiдження (титульна cTopiнKa, план, висновки, списку
використаних джерел);
вiдповiднiсть змiсту TeMi iндивiдуально-дослiдницького завдання;
повнота вiдображення змiсту проблеми;
наявнiсть узагаJIьнюючих таблиць, структурних блок-схем;
обсяг опрацьованих iнформацiйних джерел;
розробка та захист матерiалiв презентацiТ;
практично-методична цiннiстъ виконаноi роботи;
чiткiсть категорiалъного апарату;
анаJIiз нормативних документiв;
наявнiсть власноТ позицii автора щодо дослiджуваноi проблеми.

Модуль 3

Модульнi контрольнi роботи (форма проведення: тестування) - 60 балiв.
Загальна кiлькiсть балiв визначасться пiдсумовуванням балiв, якi були
отриманi студентом на ocHoBi виконання контролъних завдань з кожного
змiстового модуля.
IIIцплд оцiнювання (нацiональна та ECTS)

Сума балiв
за Bci види
навчальнот
дiяльностi
90

-

100

82-89
75-81
67 -74

60-66

1-59

9.

оцiнка за нацiональною шкалою
Оцiнка

EcTS

для екзамену

А
в
с

Вiдмiнно

D
Е
Fх

Щобре

задовiльно
Незадовiльно
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