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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Практикум з дошкільної педагогіки»
Таблиця 1
(денна форма навчання)
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Нормативна

Денна
форма навчання
Кількість годин /
кредитів
150 / 5

Характеристика навчальної
дисципліни

Рік навчання 3
01 – Освіта,
012 – Дошкільна освіта,
Бакалавр,
Бакалавр

ІНДЗ
є

Семестр 5-ий
Лекції – немає.
Практичні (семінарські) 50 год.
Самостійна робота 90 год.
Консультації 10 год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум з дошкільної педагогіки» є
опрацювання засвоєних теоретичних положень у практичній діяльності під час професійної
підготовки майбутніх вихователів, організаторів дошкільної освіти шляхом вправляння та
набуття фахових компетентностей.
Об’єктом курсу є формування умінь та навичок застосовувати здобуті знання в
конкретних педагогічних умовах та ситуаціях під час професійної підготовки майбутніх
вихователів, організаторів дошкільної освіти.
Предметом курсу є аналіз та самоаналіз різних видів діяльності, методів і прийомів
організації, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку; використання у
практиці роботи вихователя новітніх технологій у дошкільній освіті; упровадження
сучасного програмного забезпечення в освітньому процесі; практичне вправляння у роботі з
дітьми дошкільного віку.
Методологічну основу курсу становить сукупність традиційних та інноваційних
підходів та принципів організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку. Зміст курсу
базується на концептуальних засадах дошкільної педагогіки, які реалізуються у процесі
практичних занять, самостійної роботи студентів.
Теоретичну основу взято із загальноприйнятих досягнень та наукових положень
дошкільної педагогіки, кращого досвіду, наукового опису фактів та педагогічних ситуацій.
Методичне забезпечення курсу становлять навчальні посібники з дошкільної освіти,
завдання для практичних занять, інструктивно-методичні рекомендації МОН України.
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ
Вивчення навчальної дисципліни
компетентностей:

забезпечує

формування

таких

ключових

– свідомо оперувати ключовими вміннями здійснювати педагогічний вплив на
дитину дошкільного віку, будувати на їх основі педагогічний процес;
– знати та застосовувати у практичній діяльності закономірності, принципи освіти
дітей дошкільного віку;
– опиратися в практичній діяльності на знання про анатомо-фізіологічні та
психолого-педагогічні особливості становлення особистості та індивідуальності в період
дошкільного дитинства;
– розуміти засади формування та реалізації змісту освіти дітей дошкільного віку;
– розуміти основні засади системного функціонування сучасного закладу
дошкільної освіти у розмаїтті форм та новітніх методик виховання дітей дошкільного віку;
– мати готовність до відповідального виконання функцій вихователя дітей
дошкільного віку та організатора дошкільної освіти;
– бути готовим реалізувати інноваційний зміст освіти у роботі з дітьми дошкільного
віку;
– володіти надпрофесійними компетентностями категорії soft skills (гнучкими
навичками): переконання, лідерства, міжособистісного спілкування, ведення переговорів,
роботи в команді, управління часом, фахової та загальної ерудиції, педагогічної творчості
тощо.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.
Практичний аспект дошкільної освіти.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Модульна контрольна робота (МКР).

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 3.1.
(денна форма навчання)

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
у тому числі
Усього

Лек.

Практ.

Консульт.

Сам.
роб.

Змістовий модуль I. Практичний аспект дошкільної освіти.
І.
Нормативно-правове
забезпечення
дошкільної
освіти.
Тема 1. Нормативні документи,
якими
керується
в
роботі
вихователь закладу дошкільної
освіти.
Посадова
інструкція,
Інструкція з охорони праці.
Тема 2. Документація вихователя

9

-

2

1

6

8

-

2

-

6

закладу
дошкільної
освіти,
передбачена
Інструкцією
про
ділову документацію.
Тема 3. Програмове забезпечення
освітнього процесу: комплексні та
парціальні програми.
ІІ.
Організація
освітнього
процесу.
Тема 1. Режим дня в закладі
дошкільної освіти. Планування
діяльності вихователя.
Тема 2. Розклад занять в закладі
дошкільної освіти, Планування
діяльності вихователя.
Тема 3. Самостійна та організована
діяльність протягом дня. Типи та
види занять.
ІІІ. Методи і прийоми організації,
розвитку, виховання та освіти
дітей дошкільного віку.
Тема 1. Використання наочних,
словесних та практичних методів і
прийомів в різних видах діяльності.
Тема 2. Гра як основний (ведучий)
вид діяльності дітей дошкільного
віку.
Використання
ігрових
прийомів.
Тема 3. Творчі ігри. Сюжетнорольова гра: методи організації та
педагогічного супроводу.
ІV. Готовність педагога до
інноваційної освітньої діяльності.
Тема 1. Інтегрований освітній
простір. Підлога, стіни та стеля, що
розмовляють.
Тема 2. Інноваційні методики як
допоміжний інструментарій в
діяльності вихователя закладу
дошкільної освіти.
Тема 3. Створення інноваційного
розвивального
середовища
в
закладі дошкільної освіти.
V.
Особливості
організації
життєдіяльності дітей в закладі
дошкільної освіти.
Тема 1. Особливості організації
життєдіяльності в І молодшій, ІІ
молодшій,
середній,
старшій
групах.
Тема 2. Особливості взаємодії
закладу дошкільної освіти з
родинами вихованців та іншими

9

-

2

1

6

9

-

2

1

6

8

-

2

-

6

11

-

4

1

6

11

-

4

1

6

10

-

4

-

6

11

-

4

1

6

13

-

6

1

6

13

-

6

1

6

12

-

6

-

6

9

-

2

1

6

9

-

2

1

6

соціальними інституціями.
Тема 3. Особливості співпраці
закладу дошкільної освіти з
початковою
ланкою
школи:
наступність в роботі в контексті
НУШ.
Разом годин

8

-

2

-

6

150

0

50

10

90

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Таблиця 4

№
з/п

Тема

1.

Моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого
підходу.

2.

Як готувати дошкільників до реального життя: компетентнісний підхід в дії.

3.

Поняття «інтеграція» в освітньому процесі.

4.

Педагогічні інновації на ринку дошкільної освіти.

5.
6.

Використання ігрових, проблемно-навчальних ситуацій, інформаційнокомунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності.
Організація освітньої діяльності зі старшими дошкільниками у контексті нової
В
української школи.

7.

Багатофункціональне предметно-просторове середовище.

8.

Міжнародний суспільний рух – освіта для сталого розвитку.

9.
10.

Способи формування у дітей дошкільного віку реалістичної, цілісної картини
світу.
Векторність та адресна спрямованість науково-методичного супроводу
професійного розвитку майбутніх вихователів.

11.

Формування корпоративної культури педагогів-дошкільників.

12.

Різноманітність форм здобуття дошкільної освіти: рівний доступ.

13.

Провідна роль творчих ігор в особистісному розвитку дошкільників.

14.

Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу.

15.

Дослідження та експериментування як засіб розвитку пізнавальної активності
дітей дошкільного віку.

7. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання – написати
реферат за однією з пропонованих тем. Реферат передбачає виклад матеріалу з теми в обсязі
10 сторінок основного з обов’язковим висвітленням індивідуальної позиції автора щодо
проблеми. Обов’язковими структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з
вказівкою кафедри, теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план,
висновки, список використаних джерел.

Тематика індивідуально-дослідних завдань:
1. «Педагогічна інноватика як допоміжний інструментарій у системі дошкільної
освіти»
2. «Гендерний підхід до хлопчиків і дівчат у процесі виховання в закладі дошкільної
освіти»
3. «Організація самостійної художньої діяльності старших дошкільників»
4. «Персональний простір дитини. Технологія, в якій дошкільник господар свого
простору»
5. «Педагогіка емпауерменту як засіб формування активної позиції дитини»
6. «Місце та роль сучасної іграшки в житті дитини дошкільного віку»
7. «Партнерство у взаємовідносинах педагогів закладу дошкільної освіти з родинами
вихованців»
8. «Інтегровані заняття як засіб формування пізнавальної активності у дітей
дошкільного віку»
9. «Створення інтегрованого дитячого простору в сучасному закладі дошкільної
освіти»
10. «Інтелектуальні карти та коректурні таблиці як засіб інтеграції змісту дошкільної
освіти»
11. «Проєктнадіяльність як метод розвитку допитливості у старших дошкільників»
12. «Вплив використання комп’ютера на здоров’я дошкільників»
13. «Педагогічні технології застосування в роботі з дошкільниками малих форм
активного відпочинку»
14. «Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті»
15. «Технологія урахування індивідуальних особливостей розвитку дітей дошкільного
віку з родин учасниківАТО та внутрішньо-переміщених осіб»
16. «Особливості застосування арт-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку»
17. «Технологія формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників»
18. «Особливості трудового виховання старших дошкільників в умовах сьогодення»
19. «Інтегрований підхід – потенціал для формування пізнавальних інтересів у дітей
дошкільноговіку»
20. «Формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на
сталий стиль життя»
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 5

Т.4.1

Т.4.2

Т.4.3

Т.5.1

Т.5.2

Т.5.3

60

Т.3.3

25

Т.3.2

МКР

Т.3.1

ІНДЗ

Т.2.3

Поточне оцінювання
Т.2.1
Т.2.2

Модуль 3

Т.1.3

Модуль 2

Т.1.1
Т.1.2

Модуль 1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Загальна
кількість
балів

100

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

A
B
C
D
E
Fx

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи (проекту),
практики
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

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; 60-66 балів («задовільно»). Фрагментарне, несистемне відтворення
інформації. Наводить лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і
взаємозв’язку.
1–59 балів («незадовільно»). Необхідним категорійно-понятійним апаратом
магістрант не володіє. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному,
механічному рівні. Не розуміє змісту питання, відповідає не по суті.
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9.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Нормативно-правові аспекти в організації діяльності педагога-дошкільника.
2. Сучасні підходи до планування діяльності вихователя закладу дошкільної
освіти.
3. Поняття педагогічної інновації: інноваційні педагогічні технології в
сучасному закладі дошкільної освіти.
4. Сучасні підходи до організації та облаштування дитячого простору.
5. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище.
6. Інформаційно-комунікативні технології в організації освітнього процесу
закладу дошкільної освіти.
7. Характеристика сучасного програмного забезпечення дошкільної освіти.
8. Інноваційне предметно-просторове середовище в закладі дошкільної освіти.
9. Моделювання інноваційного змісту дошкільної освіти.
10. Сучасні технології управління дошкільною освітою.
11. Формування дитячої компетентності: крок до школи.

12. Нова українська школа: особливості взаємодії, точки дотику.
13. Партнерство у взаємовідносинах педагогів закладу дошкільної освіти з
родинами вихованців.
14. Готовність педагога дошкільного навчального закладу до розробки та
освоєння нововведень.
15. Технологія
формування
здоров’язбережувальної
компетентності
дошкільників.
16. Використання ігрових технологій в роботі з дошкільниками.
17. Провідна роль ігрової діяльності в особистісному розвитку дошкільників.
18. STREAM – освіта для дошкільників.
19. Розвиток креативності дошкільників засобами арт-терапії.
20. Дошкільникам – освіта для сталого розвитку дітей.

