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1.

опис IL\вч{льноI д,IсIцшIлIни
Таблutlя

I

Гашузь знань,

Найменувапня
показникiв

.Щенна форма

спецiщrьнiсгьо
освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

навчання

Клькiсть годин/кредlтгiв
150 / 5

01 OcBiTa
012 ЩоппсЬна ocBiTa
о/п Щошкiльна ocBiTa

Бакалавр

Харакгеристика навчальноi
дисциплiнп
Вибiркова
pik навчання 4
Семесгр 7,8-ий
Лекцii26 год.
Пракгичнi 26 год.
Лабораторнi -

Iндивiryальнi Самостiйна робота 88 год.
Консультацii 10 год.

IIIffЗ:е

Форма контролю: екзамен

Гаlrрь знань,
Найменування
показникiв

спецiальнiсtь,
освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

Заочна форма навчання

дисциплiни
Вибiркова

на базi о/к "молодший

pik навчання 2

спецiалiсг")
01 OcBiTa

Клькigгь годиrr/крдlrгiв

0l2,Щоппсirьна ocBiTa

150/5

о/п Щошкi-lьна ocBiTa

Бакалавр

IIIЩЗ: -

Харакгеристика навчальноi

Семесгр 4
Лекцii l0 год.

Пракrичнi l0

год.

Лабораторнi -

Ilцивi.ryальнi Самостiйпа робота l10 год.
Консультац[i 18 год.
Форма коЕтрлю: екзамен

АНОТАIЩЯ КУРСУ:
Програма вибiрковоi навчальноi дисциплiни "Розвиток вiтчизняноi Teopii i
2.

практики дошкiльного виховання" складена вiдповiдно до вимог пiдготовки бакалавра,
гаlryзi знань 01 OcBiTa, спецiальностi 012 ,Щошкiльна ocBiTa, за ocBiTнbo програмою
.Щошкiльна ocBiTa

Шредметом е вивчення iсторичних закономiрностей розвитку вiтчизняноi
педагогiчноi думки й практики виховання дiтей до шкоJIи.
Метою викладання навчальноi дисциплiни "Розвиток вiтчизняноi TeopiT i
практики дошкiльного виховання" е засвоення методологii та методу конкретно-

iсторичного пiдходу до педагогiчних фактiв та явищ, оволодiння фактичним
матерiалом, системою iдей з дошкiльного вLгховання у вiтчизнянiй педагогiцi; вивченIrя
життевого i творчого шJuIху видатних педагогiв, зокрема С.Русовоi; системний i
узагzLльнюючий аналiз ix педагогiчноi спадщини; оволодiння фактичним MaTepi€IJIoM,
вiдомостями про становлоння й розвиток вiтчизняноi дошкiльноi практики наприкiнцi
XIX * початку ХХ ст., if розвиток у подаьшi роки; формування умiння аналiзувати
ocHoBHi напрями вiтчизняноi педагогiчноi думки та практиIIного пош}ку у дошкiJБнiй
галузi на рiзних етапах суспiльного розвитку.
Основними завданнями вивчення дисциплiни "Розвиток вiтчизняноТ Teopii i

практики дошкiльного виховання" е:
- дати знання про тенденцiТ та закономiрностi розвитку вiтчизняноi дошкiльноi
педагогiки, розкрити iх органiчну еднiсть i водночас специфiку;
- ознайомити студентiв з життевим i творчим шлJIхом педагогiв, що зробили вагомий
внесок у розвиток вiтчизнянох Teopii i практики дошкiльного виховання, зокрема
С.РусовоТ; здiйснити системний i узагальнюючий аналiз iT педагогiчноТ спадщини;
- ввести в педагогiчний та освiтнiй обiг новий фактичний iсторико-педагогiчний
MaTepia;l й ознайомити з прiоритетами вiтчизняноi педагогiчноТ думки, iT впливом на
розвиток дошкilьного виховання в iнших краiЪах;
- навчити студентiв оперувати педагогiчними матерiалами, зокрема дошкiльноi галузi,
й розумiти ik генезис;
сформувати вмiння з вивченIuI, виявлення i аналiзу типових i загальних тенденцiй
-розвитку вiтчизняного та зарубiжного дошкiлля; факторiв, якi стимулюв€LIIи чиу
спрямовуваппr його розвиток;
* виховувати сryдентiв почугтя патрiотизму, пошани до педагогiчноi спадщини свого
у
й iнших народiв, усвiдомлення значимостi педагогiки, зокрема дошкiльноi, у розвитку
суспiльства, ролi обраноi професii i власного професiоналiзму у вихованнi
пiдростаючого поколiння вiдповiдно до суIасних вимог розвитку УкраТни.
Програма навчаJIьноi дисциплiни склада€ться з таких змiстових модулiв:
1. Практика виховання дiтей до школи на схiднослов'янських землях з
найдавнiших часiв до першоi поJIвини ХЖ ст.
2. Розвиток Teopii i практики вiтчизняноi дошкiльноi освiти наприкiнцi ХЖ - у
першiй половинi ХХ ст.
3. C1..racHa система дошкiльноi освiти в УкраiЪi.
Мiждисциплiнарнi зв'язки: навчальний курс пов'язуеться з циклом
педагогiчних та психологiчних дисциплiн.
З.

КОМIIЕТЕIЩII

Результатами вивчення дисциплiни мають стати TaKi сформованi в здобувачiв
вищоi освiти професiйнi компетентностi:

заzальнi, що мають унiверсальниЙ хараюер, не прив'язаниЙ до предметноТ
дiяльностi:
- здатнiсть до особистiсноi й професiйноi самоакryалiзацiТ й самореалiзацii в
професiйному середовиrцi Еа засадах високоi свiтогляднометодологiчноТ кульцри,

цiлiсного осягнення генезису освiти

як iнститlту в

iсторичному

KoHTeKcTi,

нацiональних аспектiв фiлософii освiти;
- готовнiсть до встановлення спiввiдношення ролi на}.ки в розвитку цивiлiзацiТ,

цiнностi науковоi рацiональностi та iT iсторичних типiв, знання структури, форм i
методiв наукового пiзнання, iхньоТ еволюцii тощо;
здатнiсть до пош}ку, обробки й використання iнформацii в складних
iнформацiйних системах, ii iнтерпретацii та використання з професiйною метою;
- здатнiсть вiльно орiентуватися в cTpiMKoMy потоцi науковоТ iнформацii, вести
особистий науковий пошук;
готовнiсть майбугнього фахiвця
дошкiльнi освiти до постiйноi

-

-

з

самоактуilлiзацii, мотивацii високих досягнень, прагнення високих професiйних
результатiв, життевих успiхiв;
- здатнiсть до креативного мислення, набуrтя гнlпrкого образу мислення, який
дозволяе зрозумiти та розв'язати педагогiчнi проблеми, зберiгаючи при цьому

критично ставленнlI до стiLлих наукових компетенцiй у гаlryзi освiти;
- здатнiсть до наlкового аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних аргументiв та
перевiрених фактiв;
- готовнiсть до органiзацii дослiдно-експериментальноi та дослiдницькоi роботи
у сферi освiти, апробацii та представлення if результатiв у публiкацiях.
Спецiальнi або фаховi, якi визIIачають профiль ocBiTHboi програми та

квалiфiкацiю випускника.
- здатнiсть до вивчення, виявленIuI i аналiзу типових i загальних тенденцй у
розвитку вiтчизняного дошкiлля; факгорiв, якi стимулюваJIи аIи спрямовували його
розвиток;
- здатнiсть вiльно орiентуватися в теоретичнихта практичних аспектах iсторикопедагогiчноi науки, критерiях та рiвнях професiоналiзму фахiвця тощо;
- готовнiсть самостiйно оrrановувати HoBi науково-педагогiчнi теорii;
- готовнiсть до усвiдомлення значимостi педагогiки, зокрема дошкiльноi, у розвитку
суспiльства, ролi обраноТ професiТ i власного професiоналiзму у вихованнi пiдростаючого
поколiння вiдповiдно до су{асних вимог розвитку УкраiЪи;
- здатнiсть оперувати iсторико-педагогiчними матерiалами, зокрема дошкiльноТ галузi,
й розумiти ix генезис;
- здатнiсть визначати прiоритети вiтчизняноТ педагогiчноi думки, розумiти it вплив на
розвиток дошкiльного виховання в iнших краihах.
4.

IнФормАIцfoilшЙ оБс.яг нАвчАльноi

На вивченнlI

л{сIршлни

навчiLпьноТ дисциплiни "Розвиток вiтчизняноi
дошкiльного виховання " вiдводиться 150 годин i 5 кредитiв ECTS.

теорii

i

практики

Iз них длlI донноi форми навчання: лекцiй - 26 годин, практичних занять - 26
годин, самостiйноi роботи - 88 годин, консультацiй
10 годин; для заочноi форми
навчання: лекцiй - 12 годин, практичних занять - 10 годин, самостiйноi роботи - 110
годин, консультацiй - 18 годин.
Видом контролю е екзамен
Таблuця 2
Щенна форлиа навчання

-

Назви змiстових модулiв i тем

Змiстовий модуль
схИнослов'янських

XIX СТ.
Виховання в

1.

Усього

Лек.

1.

Сам.

Конс.

роб.

Практика виховання дrтеи до школи на

землях

з

найдавнiших

ПОЛОВИНИ

Тема

Пракг.

умовах
первiсного суспiльства. Система
виховання у давнiх слов'ян.
Тема 2. Педагогiчнi вчення i виховнi
iдеали КиiЪськоТ Pyci.

Тема 3. Теорiя i практика виховання
школи на
дiтей до
схiднослов'янських землях перiоду
хIV-хVПI столiть
Разом за модулем 1

часiв до першоi

13

2

2

8

1

lз

2

2

в

1

13

2

2

8

l

39

6

6

24

3

lз

2

2

8

1

21

4

4

1z

l

13

2

2

8

I

1з

2

2

8

l

lэ

12

12

44

5

Змiстовий модуль 2. Розвиток Teopii i практики дошкiльного
виховання в YKpaiHi у другiЙ половинi XIX - на початку ХХ столiть
2
8
l
1з
2
Тема 6. Педагогiчна думка та

практика вiтчизняного дошкiльного
виховання у ХЖ столiттi. Стихiйний
характер органiзацii перших дитячих
садкiв.

Тема 7. ,Щiяльнiсть благодiйних
педагогiчних товариств (Киiвське
Товариство народних дитятIих садкiв,

Киiвське Фребелiвське педагогiчне
товариство та iH.).

Тема

8.

Освiтня дiяльнiсть та
науково-творчi пош}ки С. РусовоТ у

сферi дошкiльного виховання (кiнець
ХЖ - поч. ХХ столiття)

Тема 9. Розбудова

суспiльного
дошкiльнго виховання у перiод
УкраiЪськоi народноi республiки.
Тема 10. Становлення суспiльного
дошкiльного виховання на
захiдноукраiнських землях у 20-30-Ti
роки ХХ столiтгя.
Разом за модулем 2

Змiстовий модуль 3. Розвиток вiтчизняноiдошкiльноi педагогiчноi
терii i практики у дрyгiй половинi хх - початкy XXI столiття
l0
l9
4
4
Тема 11. ,Щошкiльне виховання в
УкраiЪi у II-й половинi

ХХ

столiтгя

Тема 12. Cl"racHa система дошкiльноi
освiти в YKpaiHi.

19

4

4

10

Разом за модулем

38

8

8

20

2

150

26

26

88

l0

Сам.

Конс.

3

Всього годин:

Заочна форма навчання
[Iазви змiстових модулiв i тем

Змiстовий модуль
схiднослов'янських

XIX СТ.
Виховання в
первiсного суспiльства.
ПОЛОВИНИ

Тема

1.

1.

Усього

Лек.

умовах
Система

15

2

16

Тема 3. Теорiя i практика вихованIuI

|4

2

45

4

15

16

до

роб.

Практика виховання дlтеи до школи на
землях з найдавнiших часiв до першоi

виховання у давнiх слов'ян.
Тема 2. Педагогiчнi вчення i виховнi
iдеали Киiвськоi Pyci.

дiтей

Пракг.

шкопи

2

l0

l4

2

10

2

2

з4

5

2

2

l0

l

2

2

|2

2

|2

2

l0

2

на

схiднослов'янських земJuIх перiоду
XIV-XVIII столiть
Разом за модулем 1

Змiстовий модуль 2. Розвиток TeopiТ i практики дошкiльЕого
виховання в YKpaihi у другiй половинi XIX - на початкy хх столiть
lб
2
12
2
Тема 4. Педагогiчна думка та

практика вiтчизняного дошкiльного
виховання у XIX столiттi. Стихiйний
характер органiзацii перших дитячих
садкiв.

Тема 5. Щiяльнiсть

благодiйних
педагогiчних товариств (Киiвське
Товариство народних дитячих садкiв,
Киiвське Фребелiвське педагогiчне
товариство та iH.).
Тема
Освiтня дiяльнiсть та
науково-творчi пошуки С. Русовоi у
сферi дошкiльного вltховання (кiнець
ХЖ - поч. ХХ столiття)

6.

Тема 7. Розбудова

суспiльного
дошкiльнго виховання у перiод
УкраiЪськоi народноi республiки.
Тема 8. Становлення суспiльного

дошкiльного виховання

на

захiдноукраiЪських земJu{х у 20-3 O-Ti

lб

|4

2

роки ХХ столiття.
Разом за модулем 2

77

6

6

56

9

Змiстовий модуль 3. Розвиток вiтчизняноiдошкiльноiпедагогiчноi
Tepii i практики у дрчгiй половинi хх - початкy XXI столiття
2
14
2
l0
Тема 9. .Щошкiльне виховання в
УкраiЪi у II-й половинi ХХ столiтгя
Тема 10. Cl.T acHa система дошкiльнот
освiти в YKpaiHi.
Разом за модулем 3

Всього годин:

l4

2

28

2

150

12

l0

2

2

20

4

l0

110

18

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯСАМОСТIИНОГО ОПРАIЦОВАННЯ
Самостiйна робота базуеться на оамостiйнiй пiзнавальнiй дiяльностi

студентiв,

стимулюс проблемний, дискусiйний характер навчання, пiдвищуе творчу активнiсть студентiв
у процесi оволодiння профеоiйними й загальноосвiтнiми знаннями. Головна мета самостiйноТ
пiзнавальноТ дiяльностi студентiв - навчитися iндивiдуально здобувати, оновлювати,
поповнювати знаннrI, плiдно використовувати ik пiд час навчання та в пода.пьшiй професiйнiй
дiяльностi. Самостiйна робота сryдентiв базуеться на принципах розвиваючого навчання,
вiдбуваеться без безпосередньоТ yracTi викладача, аJIе пiд його керiвництвом. У процесi
самостiйноТ роботи реалiзуеться основна функцiя навчального процесу - одержашuI
студентом максимutльного обсягу знань, ix закрiплення i перетворення у стiйкi вмiння i
навички. Завдяки самостiйнiй роботi студенти набувають також здатнiсть: бiльш чiтко й
усвiдомлено проявляти мотивацiю й цiлеспрямованiсть у набугтi знань; виховувати в собi
самоорганiзованiсть, самоконтроль та iншi особистiснi якостi; заповнювати кiнформацiйний
вак}ум) необхiдними науковими знаннями; позбутися так званого (явища вторинноi
неграмотностi>>, зокрема, невмiння осмислено читати, аналiзувати отриману iнформацiю,
робити власнi висновки; формувати мовну компетентнiсть; набувати навичок самостiйноТ
роботи для майбутньоТ професiйноТ дiяльностi: брати на оебе вiдповiдальнiсть, самостiйно
вирiшувати проблеми, знаходити конструктивнi рiшення, виходити з кризових ситуацiй.
Пiд час вивченнlI навчальноТ дисциплiни "Розвиток вiтчизняноТ TepiТ i практики
дошкiльного виховання" студентам пропонуються найбiльш ефективнi форми самостiйноТ
роботи: робота з навч€шьною, науковою, науковопопулярною та довiдковою лiтературою;
пiдготовка творчих вiдповiдей на запитанш{; опрацювання проблемних питань; пiдготовка
доповiдей, конспектiв, тематичних розвiдок, анотацiй, рефератiв; написання есе; робота з
бiблiографiею; складання тематичних таблиць, схем тощо.

ль
з/п

1

кiлькiсmь
Тема i завdання dо саллосmiйноi'робоmu сmуdенmiв

Тема: Виховання в умовах первiсного суспiльства. Система
виховання у давнiх слов'ян
пumання dля самосmiйноzо вuвчення

:

zоduн

!енна/заочна
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1.Teopii походженtul виховання (бiологiчна, психологiчна,
релiгiйно-iдеалiстична, трудова, iH.).
2. Соцiальна сугнiсть походження виховання.
З. Виникнення органiзованих форпл виховання i навчання.
4. Роль виховання в розвитку людського суспiльства.
Проблелlнi пumання dля сал,tоконmролю, анаliзу й осл,tuслення:
1. Назвiть ocHoBHi причини, що зумовили виникненнlI виховання як
соцiального явища. Яка з них е провiдною i чому?
2.

У чому

cyTHicTb бiологiчноТ Teopii походження виховання?

З. Щайте характеристику психологiчноТ TeopiT походженшI виховання.

4.

Розкрийте cyTHicTb трудовоТ

та

релiгiйно-iдеалiстичноТ теорiй

походження виховання.
5. Назвiть органiзованi форми виховання i навчання.
6. Кому належаJIа провiдна роль у вихованнi дiтей ?

7. Що можна вважати найдревнiшими джерелами icTopiT педагогiчноТ

TeopiT вихованIш дiтей до школи?

8. Назвiть

ocHoBHi шJutхи вихованIш дiтей

суспiльствi?

у

первiснородовому

У

чому полягае вiдмiннiсть у вихованнi за часiв MaTpiapxaTy та
патрiархату? Прокоменryйте позицiю Г. Ващенка щодо iснування у
наших предкiв MaTpiapxaTy до часiв, що безпосередньо передували
9.

угворенню КиiЪськоТ Pyci.

10. Наведiть докази прямоТ зумовленостi виховання

умовами
матерiального та духовного житгя спiльноти за часiв первiсного
суспiльства.
1 1. Помiркуйте та сформулюйте аргументи, що доводять взаемозв'язок
i взаемовплив народноТ та науковоТ педагогiки.
Пракmuчнi завdання:
1. Пiдберiть HayKoBi гryблiкацiТ рiзних poKiB, якi б засвiдчували
важливiсть та aкTyirпbHicTb вивчення питань становлення й розвитку
дошкiльного виховання в нашiй краiЪi.
2. Визначте головнi напрями й заооби виховання дiтей у первiсному
суспiльствi, заповнiть таблицю.

Таблuця 1,1,

Змiст виховання дiтей у первiсному суспiльствi
Напрям вихованIuI
Завдання Методи
Засоби
Фiзичне
Моральне
Трудове

3. З'ясуйте особливостi, мету i змiст виховання хлопцiв i дiвчат у
первiсному суспiльствi, заповнiть граф-схему.
Граф-схел,tа L l.
Особливостi виховання дiтей рiзноТ cTaTi в первiсному суспiльствi
Тема: Педагогiчнi вчення i виховнi iдеали

Киiвськоiýсi.

Пumання Dля самосrпiйноzо

вuвчення:

l

Украii{и-Русi.
2. .Щержавна й просвiтницька дiяльнiсть княгинi Ольги.
3. Поширення християнства на Pyci i його роль в ocBiTHboMy
процесi того часу.
4. Освiтня дiяльнiсть Володимира Великого.
5. Особливостi виховання дiтей молодшого BiKy у КиТвськiй Pyci.
"Гrовчання" Володимира Мономаха.
6. Роль рукописних книг у вихованнi й навчаннi дiтей.
7. Виховання дiтей дошкiльного BiKy в сiм'i, у притупках дJuI
бiдних.
8. Навчально-виховнi можливостi народноiтворчостi й лiтописiв у
часи монголо-татарськоi навали.
1. OcBiTa й виховання у перiод становлення

Проблемнi пumання dля самоконmролю, анапiзу й ослцuслення:
1. Якi киiЪськi князi вiдiграли найбiльшу роль у розвитку шкiльництва й

освiченостi населення в КиiЪськiй ýci?
2. Визначте роль писемншх пам'яток праукраihськоТ цивiлiзацiТ у
розвитку i формуъаннi системи шкiльництва та виховання. Мотивуйте
своТ судження.
3. У чому поJuIгають особливостi монастирського аскетичного
виховання? У яких педагогiчних пам'ятках за часiв КиiЪськоТ Pyci
пiдтримуються iдеали такого виховання, а в яких заперечуються?
4. Як змiнювалися мета, змiст i форми виховання у схiдних слов'ян у
дохристиJIнську епоху?
5. Якi настанови з "Повчання дiтям" Володимира Мономаха щодо
виховання дiтей, на ваш погляд, е актуальними сьогоднi?
6. Чому Iларiона вважають зачинателем вiтчизняноТ дошкiльноТ
педагогiки?
7. На якому етапi розвитку людського суспiльства з'явилась сiм'я i
сiмейне виховання?
8.Що було iдеологiчною основою виховання в дохристиянський перiод?
Якi соцiальнi механiзми передачi досвiду iснували в той перiод?
Пракmuчнi завdання:
1. На ocHoBi змiсту "Повчання дiтям" Володимира Мономаха складiть
цитати-поради вихователям щодо виховання дiтей. Заповнiть таблицю.
Таблuця 1.2

Поради вихователям щодо гармонiйного виховання дiтей
Напрям вихованIuI
Порада (якiсть,
Щитата
риса характеру
2. Теми для творчого есе:

1.

OcBiTHbo-BиxoBHe значення писемних педагогiчних пам'яток

КиiЪськоТýсi.
2. Народнi iгри та розваги в системi фiзичного виховання КиiЪськоТ Pyci.
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3. ТрадицiТ та засоби морального виховання дiтей в КиiЪськiй Pyci.
4. Правове виховання дiтей в КиiЪськiй Pyci.
3

Тема: Теорiя

i

практика виховання дiтей до школи на
схiднослов'янських землях перiоду ХIV-ХVПI столiть

пumання dля ссlп.лосmiйноzо вuвчення

в / 10

:

1. Особливостi виховання дiтей в патрiархальнiй украiнськiй

родинi
2. Виховання дiтей у перiод JIитовсько-Руськоi держави та
панiвноi влади Польщi.
3. Освiтньо-виховна дiяльнiсть братських навчальних закладiв.
Ставлення представникiв братств до виховання дiтей до школи.
4. Поширення книгодруку. Першi друкованi букварi.
5. Погляди украiнських фiлософiв та педагогiв XVII-XVIII столiть
на ocBiTy й виховання, зокрема дiтей дошкiльного BiKy (П. Могила,
С. Полоцький, Ф. Прокопович, Г. Сковорода та iH.).
6. Освiтньо-виховнi iдеали в УкраiЪi за часiв козацтва. Козацька
педагогiка про виховання наймолодших дiтей.
7. Проблеми освiти i виховання у творах I. Котляревського, Т.
ТIТевченка, М. Корфа та iH.
8. Вплив дiяльностi К. Ушинського на розвиток дошкiльноi
педагогiки.
Проблемнi пumання dля саллоконmролю, ана"аiзу й ослаuслення:
l. Назвiть видатних фiлософiв, педагогiв - представниикiв братських
шкiл ?
2. Якi правила-настанови мiстив "Кодекс лицарськоТчестi" ?
З. Якi сryпенi перадбачало козацьке вихован}uI молодi ?
4. Яким ступенем було дошкiльне родинне вихоiання за часiв козацтва ?
5. За якими книгами 5-ти рiчнi козачата навч€}лися читати?
Пракmuчнi завdання:
1.Скласти короткий конспект працi: Куlина Л.I., Окса М.М., Пряникова
Т.В. Упровадження iдей козацькоТ педагогiки в с)л{асну школу.
Монографiя. - Мелiтополь, 2001 . - 57 с.
2. Розробити рекомендацiТ для вихователiв щодо використання iдей i
засобiв козацькоI педагогiки у вiдродженнi ду<овностi дiтей, ik
нацiонально-патрiотичному вихованнi.
З, Законспектувати працi К. Ушинського: "Про народнiоть у

громадському вихованнi", "Рiдне слово", "Людина

як

предмет

виховання".

4. Зiбрати бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв М.
Корфа, К. Ушинського.
4

Тема: Педагогiчна думка та практика вiтчизняного
дошкiльного виховання у XIX столiттi. Стихiйний характер
органiзацii перших дитячих садкiв.

пumання dля самосmiйноzо вuвчення:
1. Iсторична необхiднiсть розвитку суспiльного дошкiльного
виховання в Украiнi наприкiнцi xlx столiття.

в / 12

2. Актуалiзацiя питань охорони i захисту дiтей дошкiльного
BiKy незаможних батькiв.
навчrLпьно-виховних закладiв
переддошкiльного та дошкiльного BiKy.

З. Рiзноманiтнiсть

для дiтей

4. Перший народний дитячий садок у Киевi.
5.
6.
1

.

,Щiяльнiсть Ю.
Карпiнськоi.
Особливостi органiзацii перших дитячих садкiв.
Б. Грiнченко про гармонiйний розвиток дiтей раннього BiKy.
Використання усноi народноТ творчостi як засобу виховання
дiтей до шкоJIи в книгах Г. Ватценка.

Проблеланi пumання dля сал,локонmролю, аналtiзу й осл,ruслення,.

1.Чи були iдеТ народностi, рiвноправностi, всебiчного розвитку
особистостi прiоритетними у педагогiцi XIX столiття ?
2. У чому полягае виховне значення рiдноТ мови?
З. Якi приватнi закJIади для дiтей iснували в УкраiЪi у XIX столiтгi?
4. Назвiть ocHoBHi положення Законопроекту "Про навчЕulьно-виховнi
установи для дiтей дошкiльного BiKy".
5. З чим було пов'язане зростання кiлькостi народних та приватних
дитячих садкiв в УкраiЪi наприкiнцi XIX столiття ?
Пракmuчнi завdання:
1. Законспекryвати: Безуглий С., KipceHKo Н. "Першi кроки" в
YKpaiЪi i/ Щошкiльне вихованнlI . - 1996. - J\Ъ 4. - С.22-2З.
2. ,Щати письмову характеристику змiсту роботи народного
дитячого садка.
3. Зiбрати бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв
Б. Грiнченка, Г. Ващенка.
5

Тема: Щiяльнiсть благодiйних педагогiчних товариств
(КиiЪське Товариство народних дитячих садкiв, Киiвське
Фребелiвське педагогiчне товариство та iH.).

пumання dля салаосmiйноzо вuвчення:

1. Утворення КиТвського Товариства народних дитячих садкiв.
Статут, змiст роботи Товариства.
2. Щiяльнiсть КиiЪського Фребелiвського педагогiчного

товариства.
3. Педагогiчна дiяльнiсть й творчiсть Н. Лубецець.
4. Пiдготовка кадрiв для дошкiльного виховання наприкiнцi
столiтгя. Фребелiвський педагогiчний iнститlт.
5. Наукова й педагогiчна дiяльнiсть I. Сiкорського.

6. Активiзацiя органiзаторськоi й науково*методичноi
благодiйних педагогiчних громад

дошкiльного BiKy.
7. Журнал ",Щошкольное воспитаниеll.

у

роботи

справi виховання дiтей

Проблемнi пumання dля саtпоконmролю, анаliзу й ослluслення:

l.

ХЖ

Назвiть причини ативiзацii уваги широких громадських кiл до
дошкiльного виховання у другiй половинi XIX столiття.
2. Назвiть ocHoBHi напрями дiяльностi Фребелiвського педагогiчного

товариства (КиiЪ, 1907 р.).

в/]0

3.

6

У

чому полягала пропагандистська

й

органiзаторська дiяльнiсть
КиiЪського Товариства народних дитячих садкiв (1907 р.).
4. Назвiть ocHoBHi iдеТ педагогiчних поглядiв Н. Лубенець.
5. Якi практичнi положення про дитячий садок опрацювала Н.
Лубенець?
Пракmuчнi завdання:
1. Теми для творчого есе:
- Iдея народного дитячого садка у творчостi Н. Лубенець.
- Програма занять в дитячому садку, розроблена Н. Лубенець.
- Характеристика структури i змiсry журналу ",Щошкольное воспитание"
2. Зiбрати бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв Н.
Лубецець, I. Сiкорського.
Тема: Освiтня дiяльнiсть та науково-творчi пошуки С. PycoBoi
у сферiдошкiльного виховання (кiнець ХIХ-поч. ХХ столiття)
пumання dля самосmiйно zo вuвчення

:

1. Життевий шлях та освiтянська дiяльнiсть С.Русовоi.

ii

перший

дитячий садок.

2. Ставлення С.Русовоi до зарубiжного педагогiчного досвiду

з
в
опрацюваннi
виховання;
його
творче
використання
дошкiльного
концепцii нацiонального дитячого садка.
3. Концепцiя нацiонаJIьного дитячого садка С.РусовоТ
4. Змiстова clTHicTb погrядiв С. РусовоТ на виховання i навчання

дошкiльникiв
5. OcHoBHi напрями виховання дiтей дошкiльного BiKy за
концепцiею С. Русовоi
6. Вимоги до вихователJ{ дитячого садка у педагогiчнiй Teopii С.
РусовоТ

1. Спiвзвl"rнiсть новаторських рис концепцii дошкiльного
виховання С. Русовоi с)цасним проблемам украiЪського дошкiлля.
Проблел,tнi пumання dля саллоконmролю, анаliзу й ослluслення
l. Назвiть ocHoBHi етапи життя С. ýсовоi.
2. У якому вiцi С. ýсовоТ вiдкрила свiй перший дитячий садок ?
3. Який зарубiжний педагогiчний досвiд використовувала С.Русова у
власнiй практичнiй i творчiй дiяльностi ?
4. Назвiть ocHoBHi працi С. РусовоТ з проблем дошкiльного виховання.
5. Схарактеризуйте змiст працi С. РусовоТ ",Щошкiльне вLIховання".
6. Назвiть найважливiшi принципи побудови нацiонального дитячого
садка.
7. У чому поJuIгають мета i завдання виховання дiтей дошкiльного BiKy
в концепцiТ С. РусовоТ.

8. Назвiть ocHoBHi напрями i види виховання в концепцiТ педагога. У
чому полягас ik сднiсть?
9. Схарактеризуйте головнi джерела засоби i форми виховного впливу
на дитину в концепцiТ С. РусовоТ.
10. Якi професiйнi вимоги до вихователя-педагога (<садiвницi>) висувае
С. Русова ?
Пракmuчнi завdання:
l. Законспекryвати:
- ocHoBHi працi С. РусовоТ з проблем дошкiльного виховання
(".Щошкiльне виховання", "Нацiоналiзацiя дошкiльного виховання",
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"Теорiя i практика дошкiльного виховання", "HoBi методи дошкiльного
виховання" тоrцо);
- Артемова Л.В. Нацiональний дитячий садок на YKpaTHi // ,Щошкiльне
виховання. - 1991. - NЬ 6. - с.10-1 1

2.

]

Зробити пiдборку статей про життя

та дiяльнiсть C.ýcoBoi,

опублiкованих у журнаJIi ",Щошкiльне виховання" (1991-2007 рр.).
З. Визначити спiльнiсть iдей С. РусовоТ з суrасним розвитком
дошкiльного виховання в YKpaTHi (на прикладi програми навчання та
виховання дiтей вiд 2 до 7 poKiB "Дитина").

Тема: Розбудова суспiльного дошкiльнго виховання у перiод
YKpaiHcbKoi Народноi Ресгryблiки.

пumання dля са.лlлосmiйноео вuвчення:
1. Сталr дошкiльного виховання в УкраiЪi на початку ХХ столiття.
HoBi типи виховних закладiв.
2. Освiтня дiяльнiсть С.Русовоi у перiод УНР.
3. Стратегй i тактика розвитку дошкiльного виховання в YKpaiHi
перiоду УкраiЪськоТ Народноi Республiки. Проект "Регламенту
дитячих садкiв".
4. Шляхи пiдготовки виховательок-украiЪок дитячих садкiв за
часiв УНР. Оновлена дiяльнiсть Фребелiвського педагогiчного

iнститугу.
5. Погляди на виховання дiтей дошкiльного BiKy i пiдготовку
кадрiв для дошкiлля В. Зенькiвського.
6. Впровадження суспiльного дошкiльного вихованЕя в державну
освiтню систому законодавчим порядком.
7. Новацiiтатруднощi становлення дошкiльного виховання в УНР.

Проблемнi пumання dля саллоконmролю, аналiзу й осмuслення:
1. Визначте ocHoBHi вимоги пргресивних педагогiв, громадських дiячiв,
просвiтителiв щодо розвитку нацiональноТ освiти на початку ХХ
столiття.
2. Якi труднощi супроводжували процес становлення освiти в УНР?
3. Охарактеризуйте громадську й педагогiчну дiяльнiсть Генерального
секретаря освiти I. Стешенка.
4. Який вiддiл при MiHicTepcTBi освiти УНР очолювала С. Русова ?
5. Назвiть основну меry i завдання органiзацiТ дошкiльного семiнарiю.
6. Яка урядова ухвала мала сприяти залrIенню до роботи з дiтьми
дошкiльного BiKy нових кадрiв ?
7. Щайте заг€rльну характеристику ocBiTHboT дiяльностi С. РусовоТ у
перiод УНР.
Пракmuчнi завdання:
1. Пiдгоryйте iнформацiйну розвiдку про першго MiHicTpa освiти
УнР I. огiенка.
2, Пiдготуйте iнформацiйну розвiдку про педагога спецiальншх
KypciB з пiдготовки кадрiв для роботи в украihських дитячих
садкiв С. Толмачевську.
З. Опрацюйте i законспектуйте ocHoBHi документи lцодо органiзацiТ
садкiв та iнших форм суспiльного догляду дiтей дошкiльного
BiKy, що вмiщенi у збiрцi "Органiзацiйнi поради в справi
позашкiльноi i дошкiльноТ освiти".
4. Складiть таблицю навчzulьних предметiв, що викJIадалися на
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курсах пiдготовки нацiональних педагогiчних кадрiв
для роботи в украiЪських дитячих садкiв, що працювали у KBiTHi-

спецi€rльних

5.
8

TpaBHi l918 р.

Зберiть бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв
В. Зенькiвського.

Тема: Становлення суспiльного дошкiльного виховання Еа

захiдноукраiнських землях у 20-30-Ti роки
пumання dля саллосmiйноео вuвчення:

ХХ столiття.

1. Загальна характеристика Teopii i практики дошкiльного
вихованЕя в Захiднiй УкраiЪi наприкiнцi ХЖ ст.
2. Стан освiти й дошкiльного виховання на захiдноукраiЪських
земJIях на початку )О( столiття.
OcHoBHi перiоди розвитку нацiонального дошкiльного
виховання у Гали.мнi.
4. Роль товариств в органiзацiТ дошкiльних установ у Галичинi.
5. Жiночий рух за нацiональне дошкiльне виховання. .Щiяльнiсть Н.
КобринськоТ.
6. Педагогiка О. .Щухновича. Його погJuIди на виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
7. Загальнолюдський i нацiональний,змiст виховного iдеаlry Г.

З.

ýaTTIeHKa.

8. Iдея нацiонального виховання у творчiй спадщинi А. Животка.
9. Ю. ,Щзерович про виховання дiтей дошкiльного BiKy.
10. Приватне yKpaiHcbKe дошкiлля в Галичинi.
Проблемнi пumання dля саrиоконmролю, анааiзу й осл,tuслення:

Якi головнi

фактори вплинули на стан суспiльного дошкiльного
XIX ст. - 30-х рр. ХХ ст.
2. Охарактеризуйте змiст дiяльностi товариств "Охоронка", "Руська
охоронка".
З. Яке значення самоосвiти у формуваннi Ю. ,Щзеровича як особистостi,
педагога, громадського дiяча?
4. Який внесок зробив А. Животко в теорiю дошкiльного виховання?
5. Якi чинники вплинули на формуванrrя свiтогляду Ю. ,Щзеровича?
6. У чому полягають особливостi розвитку освiти, дошкiльного
виховання i культури в Га-гlичинi в кiнцi XIX - 30-х рр. ХХ ст.
Пракmuчнi завdання:
1. Складiть структурно-логiчну схему: OoBiTa в Галичинi в кiнцi ХIХ-З0х рр. ХХ ст.
2. Пiдготуйте письмове повiдомлення (за вибором) :
а) Н. Кобринська - активний органiзатор жiночого руху в Галичинi,
б) Життя та педагогiчна дiяльнiсть Ю. ,Щзеровича.
в) Життсвий шлях та творча спадщина А. Животка.
3. Теми дJuI для творчого есе:
- Громадська i педагогiчна дiяльнiсть А. Животка.
- Iдея нацiонального виховання в педагогiчних поглядах Ю. !зеровича.
- Теорiя i практика дошкiльного виховання в Галичинi в 30-Ti роки ХХ

1.

виховання в Галичинi в кiнцi

ст.

Новацii становленшI дошкiльного виховання в Галичинi.
4. Зберiть бiблiографiю щодо соцiальних та педагогiчних поглядiв О.
Духновича. А. Животка.
-
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Тема:,Щошкiльне виховання в YKpaiHiy перiод 20-х- 80-х poKiB
хх столiтгя
пumання dля самосmiйноzо вuвчення :
1. .Щошкiльне виховання у нових iсторичних умовах (20-40 роки).
2. Всеросiйськi з'iЪди з дошкiльного виховання. Першi програми та
методичнi документи.
З. Методична rrраця О. ЩорошенковоТ ",Щитячий садок".
4. П. Блонський про пiдготовку педагога, зокрема вихователя дiтей
дошкiльнго BiKy. Його пiдручник з педологii "Вступ у дошкiльне

виховання".
5. Вплив педагогiчних iдей А. Макаренка на розвииток дошкiльноТ
TeopiT i практики. "Книга для батькiв" А. Макаренка.
HoBi програмно-методичнi матерiали щодо органiзацiТ
дошкiльного виховання у 30-Ti роки (Статуг, програма дитячого

6.

садка, "Керiвництво дJuI виховатеJuI дитячого садка").

7. Погляди В. Сухомлинського на виховання

дошкiльного BiKy.

8. НД

дошкiльного виховання

в

i

навчання дiтей

YKpaiHi. Творчi пошуки

украiнських педагогiв, )лених, пракгикiв.,Щослiдження науковцiвпсихологiв.
Проблел.lнi пumання dля самоконmролю, аналiзу й ослtuслення
1. Порiвняйте соцiатlьнi фактори, новацii, хиби, труднощi становлення
дошкiльного виховання в 20-30-Ti роки.

2. Критично проаналiзуйте внесок науковцiв i практичних працiвникiв
УкраiЪи у теорiю i практику розвитку дошкiльного виховання у 20-Ti
роки.
3. Схарактеризуйте змiст, напрям та засоби дошкiльного виховання в 30Ti роки.
4. Схарактеризуйте стан дошкiльного виховання в 60-80-Ti роки.
Пракmuчнi завdання:
1. Чи подiляете ви думку про те, що макаренкiвщина вичерпаJIа себе, що

це -

педагогiка муштри, примусу, придушеншI особистостi?

Обгрунтуйте свою позицiю, заповнiть таблицю.
Таблиця 1.9.
Погляди щодо думки про те, що макаренкiвщина вичерпала себе
згiдний iз поданою думкою, | Я не згiдний iз поданою думкою,
тому що
] тому що

Я

2. Напишiть твiр-роздум на одну iз запропонованих тем:

А. Макаренко i cl"racHicTb;
- "Якомога бiльше поваги до особистостi, якомога бiльше вимогливостi

-

до неТ...";
- "Мета виховання - це програма формування особистостi...";
3. Надайте педагогiчний коментар:

|

1
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Мое око... було вже досить гостре, i я BMiB одразу ж iз зовнiшнiх ознак,
з невловимих MiH фiзiономii, з голосу, з ходи, ще з якихось найдрiбнiших
завоiЪ оообистостi, може, HaBiTb iз запаху, порiвняно точно завбачити,
яка продукцiя може вийти в кожному окремому випадку iз цiеТ
сировини. (А, Макаренко "Педагогiчна поема").
-

найважливiша галузь нашого життя. Нашi дiти - це
майбрнi громадяни нашоТ краiЪи i громадяни cBiTy. Вони творитимуть
- Виховання дiтей

-

iсторiю (А. Макаренко "Педагогiчна поема").
- Щля мене в моiй практицi, як i для вас, багатьох досвiдчених 1^rителiв,
ст€lли вирiшальними TaKi дрiбницi: як стояти, як сидiти, як пiдвестися зi
стiльця з-за столу, як пiдвищити голос, як усмiхнутися, як подивитися
(А. Макаренко ",Щеякi висновки з мого педагогiчного досвiду").
4. Законспектуйте праIцо В. Сухомлинського "Серце вiддаю дiтям".
5. Пiдготуйте конспект заIuIт,tя з дiтьми дошкiльного BiKy у природi за

порадами В. Сухомлинського.

6. На ocHoBi педагогiчних поглядiв i практичного досвiду В.
Сlхомлиноького розробiть рекомендацiТ для вихователiв дошкiльних
навчальних закладiв щодо створення ситуацiТ успiху у вихованнi дiтей.
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Тема:

Сучасна система дошкiльноi освiти в YKpaiHi.

пumання dля самосmiйноео вuвчення

1. Стратегiя

i

:

такгика розвитку дошкiльноТ освiти в УкраiЪi на

c}r[racнoМy eTaпi.
2. Концепцiя дошкiльного вихованru{ в УкраiЪi.

З. Творчi

10

rrошуки с)п{асних украiнських )чених

i

педагогiв-

практикiв в га_ryзi дошкiлля.
4. Повернення до джерел народноТ педагогiки у вихованнi дiтей до
школи.
5. Альтернативнi та aBTopcbKi програ},Iи виховання дiтей
дошкiльного BiKy.
Проблемнi пumання dля саа,tоконmролю, аналiзу й осл,tuслення
1. Назвiть основоположнi документи з питань дошкiльного виховання в
сl^rаснiй yKpaihi.

2. Якi напрями розвитку дошкiльноТ освiти визначенi як прiоритетнi в

нашiй державi ?
3. З'ясуйте новацiТ в перебудовi змiсту i методiв органiзацiТ навч:tльновиховного процесу у с)п{асному дошкiльному закладi.
4. Проаналiзуйте тенденцiТ демократизацii та гуманiзацiТ педагогiчного
процесу у дошкiльнiй ocBiTi.
5. На яких цiнностях €вропейськоТ освiти i кульryри грунтуеться
Болонський процес та якi завдання вирiшуе приеднання УкраiЪи до
цього процесу ?
Пракmuчнi завdання:
1. У письмовiй формi охарактеризуйте особливостi сl^rасного етаlту
iсторико-педагогiчних дослiджень, i'хню загальну спрямованiсть.
2. Теми для творчого есе:

I0

-

Шляхи впровадження iдей народноТ педагогiки в навчztльно-

-

виховний процес с}часного дошкiльного закJIаду.
Мiжнародне спiвробiтництво Украiни в галузi дошкiльноТ освiти.
Типи дошкiльних навчilIьних закладiв, що iснують в УкраiЪi на

сr{асному етапi.
З. Зберiть бiблiографiю наукових TBopiB одного з визначних педагогiв
сьогоденшI.

6.

видI

(Форми) шIдIвIдуАльних

зАвдАнь (Iндз)

НАУКОВО-ДОСЛIЛШХ

Написання реферату е однiею з форм iндивiдуальноТ роботи сryдентiв.

Пiдготовка

реферату один iз перших видiв

дослiдницькоТ роботи студентiв, яка
використову€ться у вищiй школi, оскiльки випливае iз завдань навчzшьно-виховного процесу
вищого навчiIльного закJIаду i сприяе розвитку у студентiв нахилiв до пошуковоi,
дослiдницькоТ дiяльностi та до творчого розв'язання навчilльно-виховних завдань освiтнього
закJIаду. Реферат у KoHTeKcTi даноТ дисцлtплiни е iндивiдуальним навч€шьно-дослiдним
завданням (IНДЗ). Реферат (вiд. лат. refero -повiдомляю, доповiдаю) - це стислий викJIад у
письмовому виглядi науковоТ лiтератури з теми, вчення, змiсту книги, тощо. Також передбачае
доповiдь на дану тему, що вкJIючае огJuIд наукових та iнших джерел з обраноТтеми або викJIад
змiсту науковоi роботи. Важливо з€вначити, що у рефератi необхiдно не лише висвiтлити
вiдповiдну iнформацiю, а й показати свое ставлення до неТ. Реферат демонструе ерудицiю
дослiдника, його вмiння самостiйно аналiзувати, систематизувати, класифiкувати й
узагальнювати суттеву наукову iнформацiю. Тема рефераry мае бути правильно
сформульованою; у назвi реферату мають бути чiтко визначенi рамки розгляду теми; назва ма€
вiдбивати змiст (тобто змiст реферату мае розкривати тему). Змiст мае скJIадатися iз 4 частин:
вступу, основноТ частини, висновкiв, списку використаних джерел.
Виконуючи реферативну роботу, потрiбно дотримуватися вимог до ir структури та
оформлення. Реферат повинен мiстити наступнi складовi елементи: П титульний аркуш, П
змiст (план), П вступ, ,] основна частина (роздiли, параграфи, пункти, пiдгryнкти), П
ВИСнОвОк, П перелiк використаних джерел, П додатки (у яких наводяться таблицi, схеми,
дiаграми тощо).
Реферат мае бlти самостiйною, завершеною роботою, що вiдображас HayKoBi iнтереси
СТудента, Його знання, навички, умiння й висryпае формою зал)л{ення автора до специфiки
теоретичноТ працi.
Кожний реферат оцiнюеться, виходячи з аналiзу сукупностi таких критерiЪ: П
Актуальнiсть теми; П Оформлення реферату, грамотнiсть, стиль викJIаду; I Наукова та
Практична цiннiсть; П План рефераry мас системно розкривати обрану тему; П Глибина
РОЗКРИття теми, ступiнь вирiшення поставлених завдань, завершенiсть дослiдження; П
Особистий внесок оцiнюсться iз наявностi власних аналiтичних висновкiв; П Обцрунтування
висновкiв; П Використання рекомендованоТ лiтераryри, наявнiсть достатньоТ кiлькостi
с}п{асних нормативних i науковLtх джерел.

l.

2.

Теми творчих завдань (рефератiв):
Iдея спiвпереживанIu i материнськоТ любовi у творчiй спадщинi Т. Шевченка.
Педагогiчнi погляди та просвiтницька дiяльнiсть М. Щрагоманова.

З.
4.

К. Ушинський про моральне виховання дiтей дошкiльного BiKy.
Iдеал гуманностi i народностi - провiдна думка педагогiчноТ TeopiT К. Ушинського.
5. В. Винниченко про народну ocBiry як важJIивий чинник формування нацiональноi
самосвiдомостi украiЪського народу.
6. Педагогiчнi погляди П. Кулiша.
7 , Просвiтницька дiяльнiсть i педагогiчнi iдеТ видатних украiЪських вчених, письменникiв
i громадських дiячiв кiнця ХVШ-першоi половини XIX ст.
8. Проблеми нацiональноТ школи i нацiонального виховання у творчiй спадщинi
педагогiчних i громадських дiячiв кiнця ХIХ-поч. ХХ ст.
9. Сугнiсть проектiв розбудови украiЪського шкiльництва, розроблених I. Ющишиним i
Я. Чепiгою.
10. Просвiтницька дiяльнiсть i педагогiчнi погляди О.,Iýхновича.
1l. Просвiтницька дiяльнiсть i педагогiчнi погляди К.МалицькоТ.
l 2. Педагогiчнi погляди Б.Грiнченка.
13. Проблеми нацiонального виховання у творчостi Леоi УкраiЪки.
14. Проблеми нацiонального виховання у творчостi Ю. Федьковича.
l5. Проблеми нацiонального виховання у творчостi М.Коцюбинського.
l6. Педагогiчнi iдеТ у творчостi П. Грабовського.
17. I. Франко i сlчасна йому педагогiчна думка в Галичинi.
18. Розвиток освiти в Галичинi наприкiнцi XIX-Ha початку ХХ ст.
19. Педагогiчнi iдеТ в лiтерацрнi й спадщинi В.Стефаника.
20. Педологiчна служба в школах Украihи в 20-ЗO-х роках ХХ ст.
2|, С, Русова про значення дошкiльного виховання в системi нацiонального виховання.
22, С, ýсова про мету i змiст виховання в нацiонатlьнiй школi.
23. Г. ВаIценко про виховання дiтей на загальнолюдських засадах.
24. С, Русова i Галичина.
25. Емiграцiйний перiод життя С.ýсовоТ.
26. CyTHicTb трудового виховання дiтей дошкiльного BiKy в педагогiчнiй TeopiT
А.Макаренка.
27. Питання естетичFIого виховання дiтей в педагогiчнiй спадrцинi К.Ушинського,
С.РусовоТ та В.Сухомлинського.
28. Iдея нацiонального виховання в працях tr. Огiенка
29. Проблема виховного iдеалу в педагогiчнiй спадrцинi Г.Ваrценка.
30. Педагогiчна спадщина В.Су<омлинського i проблеми ii творчого використання в роботi
вихователя дошкiльного навчального закJIаду.
З l. Провiднi тенденцiТ розвитку су{асного дошкiльного навч€tJIьного закладу.
З2. Шляхи реформування дошкiлля на с}часному етапi розвитку украТнського суспiльства.
3З. Концептуirльне оновлення дошкiльноТ освiти в УкраiЪi у 90-х роках ХХ ст.
34. Шляхи впровадження iдей народноТ педагогiки в навч€Lтьно-виховний
процес
с)п{асного дошкiльного навчального закJIаду.
З5. Мiжнародне спiвробiтництво УкраiЪи в га_llузi дошкiльноТ освiти.
7.

РОЗПОЛЛ БАЛIВ ТА КРИТЕРIi ОIЩIЮВАННЯ

,Щисциплiна складаеться з трьох змiстових модулiв та

виконання IНДЗ

ii

вивчення передбачае
(табл. 3). Вiдповiно пiдсумкова оцiнка за 100-бальою шкilлою

складаеться iз cyMapHoi кiлькостi балiв за:
1. поточне оцiнювання з вiдповiдних тем (максимум 30 балiв);

2. вшсонання IF{flЗ, якi зараховltоться у пото.штtй коЕгроль (максишrуru 10 ба,чЬ);
3. модуlьнi коrrгроrьнi роботи (максимум 60 балiв).
Таблuця 3
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J
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Зага;rьна

кiлькiсть
балiв

Модуль 3

мкр

мкр

мкр

1

2

3

l0

40

10

10

l00

Шкала оцiнювання
Таблuця б

Оцiнка

оцiнка в балах
за Bci види навча;rьноi

дiяльностi
90 _ 100

Щл,ке добре

75-81

.Щобре

61 -14

заповiтп,но

достатньо

1_59

Незадовiльно

8.

.

l.

для заJIlItу

Biлr,riTmo

82_89

60-66

7

дIя екзамену

Зараховано

Незараховано (з
можливiстю повторного
складання)
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l.

пЕрЕлIк питАIrъ до ЕкзАмЕну

OcHoBHi теорiI походження виховання. Соцiа_lrьна cyTIIicTb походження
виховання.
2. Виникнення органiзованих форr виховання i навчання.
З. OcBiTa й виховання, зокрема дiтей молодшого BiKy, у перiод становленIuI
УкраiЪи-Русi.
4. Поширення христIuIнства на Pyci i його роль в ocBiTHboMy процесi того
часу, зокрема у вихованнi молодших дiтей.
5. Особливостi виховання дiтей молодшого BiKy у КиiЪськiй Pyci. "Повчання"
Володимира Мономаха.
6. Iларiон - зачинатель вiтчизняноТ дошкiльноТ педагогiки.
7. Педагогiчнi тенденцii в пам'ятках лiтератури КиiЪськоi Pyci (загальна
характеристика).
8. Роль рукописних книг у вихованнi й навчаннi дiтей.
9. Виховання дiтей дошкiльного BiKy в ciM'i, у притулках для бiдних.
10.Навча;rьно-виховнi можливоотi народноi творчостi й лiтописiв у часи
монголо-татарськоi навztпи.
1 1.Особливостi виховання дiтей в патрiархальнiй
украiнськiй родинi
12.Виховання дiтей у перiод Литовсько-РуськоТ держави та панiвноi влади
Польщi.
13.Освiтньо-виховна дiяльнiсть братських навчzLльних закладiв. Ставлення
представникiв братств до виховання дiтей до школи.
1 4. Поширення книгодруку. Першi друкованi букварi.
15.Погляди украiЪських фiлософiв та педагогiв ХVII-ХVIII столiть на ocBiTy
й виховання, зокрема дiтей дошкiльного BiKy (П. Могила, С. Полоцький,
Ф. Прокопович, Г. Сковорода та iH.).
16.Освiтньо-виховнi iдеали в УкраiЪi за часiв козацтва. Козацька педагогiка
про виховання наймолодших дiтей.
17.Проблеми освiти i виховання у творах I. Котляревського, Т. Шевченка, М.
Корфа та iH. Тх пгляди на виховання дiтей до школи.
l8.K. Ушинський про роль рiдного слова у вихованнi дiтей дошкiльного BiKy
(стаття i пiдручник "Рiдне слово").
19.Проблеми морЕL,Iьного виховання дiтей дошкiльного BiKy у педагогiчнiй
спадщинi К. Ушинського.

20.Внесок

К.

виховання.

21.Реа,чiзацiя

Ушинського

в

розробку Teopii

ft методики

дошкiльного

iдеi народностi виховання К. Ушинського в

навчаJIьно-

виховному процесl сучасного дошкlльного закJIаду.
22.Iсторична необхiднiсть розвитку суспiльного дошкiльного виховання в
YKpaiHi наприкiнцi XIX столiття.
2З.Актуалiзацiя питань охорони i захисry дiтей дошкiльного BiKy незаможних
батькiв у другiй полрвинi XIX столiття.
24,Рiзноманiтнiсть навчапьно-виховних закладiв для дiтей rrереддошкiльного
та дошкiльного BiKy у XIX ст.
25.Перший народний дитячий садок у Киевi. liяльнiсть IO. Карпiнськоi.
26.Особливостi органiзацii перших дитячих садкiв в УкраiЪi
27,Б. Грiнченко про гармонiйний розвиток дiтей раннього BiKy.
28.Прiоритетнi iдеТ народностi, рiвноправностi, всебiчного розвитку
особистостi дитини, зокрема дошкiльного BiKy, у педагогiцi XIX столiття.
29.Видатнi педагоги ЖХ столiття про значення рiдноi мови у вихованнi дiтей
дошкiльного BiKy?
30.Приватнi заклади для дiтей в YKpaiHi у ЖХ столiтгi?
31.OcHoBHi положення Законопроекту "Про навччLпьно-виховнi установи для
дiтей дошкiльного BiKy" (кiнець XIX ст.).
32.Причини зростання кiлькостi народних та приватних дитячих садкiв в
YKpaTHi наприкiнцi XIX столiття ?
ЗЗ.Утворення КиiЪського Товариства народних дитячих садкiв. Стаryт, змiст
роботи Товариства.
34.Щiяльнiсть КиiЪського Фребелiвського педагогiчного товариства.
З5.Педагогiчца дiяльнiсть й творчiсть Н. Лубецець.
36.Пiдготовка кадрiв для дошкiльного виховання наприкiнцi XIX столiття.
Фребелiвський педагогiчний iнстиryт.
З7.Наукова й педагогiчна дiяльнiсть I. Сiкорського.
З8.Активiзацiя органiзаторськоi й науково-методичноТ роботи благодiйних
педагогiчних цромад у справi вихованнrI дiтей дошкiльного BiKy.
39.Журна-ш ",Щошкольное воспитание"
ст.). Структура, тематик4
дописувачi.
40.Житгевий шлях та освiтянська дiяльнiсть С.РусовоТ. IТ перший дитячий
садок.
41.Ставлення С.РусовоТ до зарубiжного lrедагогiчного досвiду з дошкiльного
виховання; його творче використання в опрацюваннi концепцiт
нацiонального дитячого садка.
42. Концепцiя нацiон€L,Iьного дитячого садка С.РусовоТ
43.OcHoBHi напрями виховання дiтей дошкiльного BiKy за концепцiсю
С. РусовоТ
44.Вимоги до вихователя дитяtIого садка у педагогiчнiй TeopiТ С. РусовоТ
45.Спiвзвучнiсть новаторських рис концепцiТ дошкiльного виховання С.
Русовоi сучасним проблемам украiЪського дошкiлля.
46.Стан дошкiльного виховання в YKpaTHi на початку ХХ столiття. HoBi типи
виховних закладiв.
47.Освiтня дiяльнiсть С.РусовоТ у перiод УНР.

(КХ

i

тактика розвитку дошкiльного виховання в YKpaiHi перiОДУ
УкраiЪськоТ Народноi Реопублiки. Проект "Регламенту дитячих садкiв".
49.Шляхи пiдготовки виховательок-украiЪок дитяtIих садкiв за часiв УНР.
Оновлена дiяльнiсть Фребелiвського педагогiчного iнституту.
50.Погляди на виховання дiтей дошкiльного BiKy i пiдготовку кадрiв для

48.Стратегiя

дошкiлля В. Зенькiвського.
51.Впровадження суспiльного дошкiльного виховання в державну освiтню
систему законодавчим порядком.
52.Новацii та трулнощi становлення дошкiльного виховання в УНР.
53.Зага"rьна характеристика Teopii практики дошкiльного ВихОВаННЯ В
Захiднiй УкраiЪi наприкiнцi XIX ст.- на початку ХХ столiття.
54.QcHoBHi перiоди розвитку нацiона-ltьного дошкiльного вихоВанНrI У
Галичинi.
55.Роль Iромадських товариств в органiзацii дошкiльних установ У ГаЛИЧИНi.
56.Жiночий рух за нацiональне дошкiльне виховання. ,Щiяльнiсть н.
КобринськоI.
57.Педагогiка О. ,Щlхновича. Иого погляди на виховання дtтей дошкlЛЬнОГО

i

BiKy.
58.Зага;rьнолюдський i нацiональний змiст виховного iдеалу Г. Ващенка.
59.Iдея нацiонального виховання дiтей у творчiй спадщинi Д. Пtивотка.
60.10. Щзерович про виховання дiтей дошкiльного BiKy.
61.Приватне украiЪське дошкiлля в Галичинi.
62.Щошкiльне виховання у нових iсторичних умовах (20-40 роки).

бЗ.Всеросiйськi з'iЪди

з

дошкiльного виховання. Першi lrроцрами та

методичнi документи.
64.Методична праця О. ЩорошенковоТ ",Щитячий садок".

65.П. Блонський про пiдготовку педагога, зокрема вихователя дiтеЙ
дошкiльнго BiKy. Його пiдручник з педологiТ "Всryп у дошкiльне

виховання".
66.Вплив педагогiчних iдей А. Макаренка на розвииток дошкiльноТ Teopii i
практики. "Книга для батькiв" А. Макаренка.
67.HoBi програмно-методичнi матерiа-пи щодо органiзацii дошкiльного
виховання у З O-Ti роки (Стаryт, програма дитячого садка"'Керiвництво для
вихователя дитячого садка").
68.Погляди В. Сухомлинського на виховання i навчання дiтей дошкiльного
BiKy.

в

YKpaTHi. Творчi пошуки украiнських
педагогiв, у{ених, практикiв.,Щослiдження науковцiв-психологiв.
70.Стратегiя i тактика розвитку дошкiльноТ освiти в YKpaiHi на сучасному

69.НДI дошкiльного виховання

етапi.
71 .Концепцiя дошкiльного виховання в УкраiЪi,
72.Творчi пошryки сучасних украiЪських учених i педагогiв-практикiв в га,rузi
дошкiлля.

7З,Повернення до джерел народноТ педагогiки у вихованнi дiтей до школи в
сrIасних умовах.
74.Альтернативнi та aBTopcbKi програми виховання дiтей дошкiльного BiKy
(кiнець ХХ - lrочаток XXI ст.)

