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1"

ПИС НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ <Всryп до спецiальностЬ>
Таблuця

Найменування
показникiв

Щенна форма

Гаrryзь знань,
спецiальнiсть,

освiтня програма,
освiтнiй сryпiнь

1

Хараlсгеристика навчальноi
дисциплiни

Нормативна

навчання

pik навчання

1

Семестр 1-ий
Кiлькiсть годиrr/кр едитiв

120l4

ЛекцiТ 28 год.
о42-

!ошкiльна ocBiTa

Праrсгичнi (ceMiHapcbKi) 26 год.

бакалавр Бакаrrавр

Самостiйна робота

Консультацii

IНДЗ: немаý

58 год.

8год.

Форма контролю

:

екзаN,{ен

Таблuця 2

Найменування
показникь

Гшryзь знань,
спецiальнiсть,

Хараrсгеристика навчальноi

дисциплiни

освiтня програма,
освiтнй сryпiнь

Нормативна

Заочна форма навчання

pik навчання

1

Семестр 1-ий
Кiлькiсть годин/кр едитiв

|20l4

04L

!ошкiльна ocBiTa

ЛекцiТ

8 год.

Пракгичнi (ceMiHapcbKi)

8 год.

бакалавр Бакалавр

Самостiйна робота 90 год.
IНЩЗ: цемае

Консультацii

14год.

Форма контролю: залiк

2. АнотАцIя курсу
Метою викладання навчаJIьноi дисциплiни кВступ до спецiальностi> е засвосння
студентами знань про cyTHicTb та особливостi педагогiчноi дiяльностi, ознайомлення з
основними компетенцiями вихователя, особливостями професiйно-педагогiчноi
комунiкацiТ, структурою педагогiчного ВНЗ, видами навчаJIьних занять у ВНЗ,
особливостями самостiйноТ та науковоТ роботи студентiв, формування умiння вчитися,
потягу до самоосвiти та самовиховання протягом життя.
Предметом курсу е вивчення особливостей педагогiчноi дiяльностi, ознайомлення з

основними компетенцiями вихователя, особливостями професiйно-педагогiчноТ
комунiкацii, структурою педагогiчного ВНЗ, видами навчаJIьних занять у ВНЗ,
особливостями самостiйноТ та науковоi роботи студентiв, формування умiння вчитися,
потягу до самоосвiти та самовиховання протягом життя"

Об'сктом курсу с особливостi навчання студентiв у вузi та особливостi професii
педагога

"

Методологiя курсу rрунтусться на принципах системностi; HayKoBocTi, дiяльнотворчого пiдходу до професiйноi пiдготовки педагогiчних кадрiв у галузi дошкiльноi
освiти. Важливе значення мае взаемозв'язок теоретичних знань та практичних yMiHb i
навичок, якi отримують студенти на rrрактичних та семiнарських заняттях, у процесi
самостiйноi роботи.
Наукову основу дисцишлiни складають теоретичнi розробки видатних педагогiв та
психологiв, а також провiдних сучасних вчених у галузi вищоi школи. Змiст курсу <Вступ
до спецiальностi> висвiтлюс ocHoBHi засади здобуття педагогiчноi професii та особливостi
професiйноi дiяльностi вихователя дошкiльного навчального закладу.
3.

компЕтЕнцII

кiнця навчання студенти булуть компетентними у таких питаннях:
знатимуть:
- структуру, змiст, характер i специфiку ikньоi майбутньоi професiйноi дiяльностi;
- систему освiти УкраТни та зарубiжних краiн i принципи ik побудови;
- форм форми навчання у вищому педагогiчному закладi освiти, види i форми
перевiрки знань,1MiHb i навичок;
- форми i методи самостiйноi роботи з оволодiння даною спецiальнiстю;

Що

вмiтимуть:

-

органiзовувати свою навчальну дiяльнiсть;
- самостiйно працювати з науковою, методичною лiтературою;
* органiзовувати свою практичну дiяльнiсть.

4.

шФормАцIЙниЙ оБсяг нАвчАльноi дисциплIни

Програма навчальноi дисциплiни складаеться з трьох змiстових модулiв:

ЗМIСТОВИИ МОДУЛЬ L
Особливостi органiзацii навчального процес} } витт161,4у навчаJIьному закладi
ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЪ П.
Особливостi професiйноi дiяльностi вихователя дiтей дошкiльного BiKy

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЪ

ШI.

Ланка дошкiльноi освiти у системi освiти Украiни
5.

структурА нАвчАлъноi дисциплIни
Таблuця 3

Кiлькiсть годин
[Iазви змiстових модулiв i тем

у тому числl

Усього

2

Лек.

Праlсг.

Консульт.

a
J

4

5

Сам.
роб.
6

Змiстовий модуль I. Особливостi органiзацiТ навчального процесу у вищому
навчальному закладi
Тема

1.

Система вищоi освiти в

,7

YKpаrHi

2

1

4
4

Тема 2. Вища ocBiTa за кордоном

6

Тема 3. Модернiзацiя вищоi освiти
в YKparHi в KoHTeKcTi Болонського
процесу

7

2

Тема 4. Особливостi навчання у
педагогi.*лому ВНЗ

9

2

2

Тема 5. Кредитно-модульна
система органiзацii навчаJIъного
процесу в CFIY iMeHi Лесi Украiнки

8

2

2

4

8

2

2

4

Тема 6, Специфiка сшлостiйноi та

наlковоi роботи студентiв у ВНЗ

2

4

1

4

Змiстовий модуль II. Особливостi професiйноi дiяльностi вихователя дiтей
дошкiльного BiKy
Тема 7. Понятгя педагогi.rrrоТ
MйcTepHocTi та педагогi.*rоi

7

2

2

1

2

9

2

2

1

4

творчостi

Тема 8.

Харакгеристика
професiйно-педагогi.*lоi дЬ;ъностi
вихователrя ЩF{З

тема 9. Вимоги до особиотостi

виховатеJuI дiтей доrrrкiльного BiKy

Тема 10" Кульryра

спirпсуванrrя

педагога

Тема 11. Сшловиховання л< засiб
професiйноТ пiдготовки фахiвця

8

2

2

9

2

2

б

2

2

д

+

4

1

4

дошкiльноТ освiти

Змiстовий модуль III. Ланка дошкiльноi освiти у системi освiти Украiни
Тема i2. Законодавство УкраtЪи в
галlзi дошкiльноi освiти

Тема 13. Проблеми

розвитку
дошкiльноi освiти в YKpaiHi

Тема |4. Щошкiльна

ocBiTa

зарубiжних краiЪ

Тема 15. OcHoBHi тиtIи ДНЗ

в

YKparHi та ix характеристика

Усього годин

9

2

2

1

4

9

2

2

1

4

8

2

2

4

8

2

2

4

|20

28

26

8

58

Таблuця 3

Кiлькiсть годин
Назви змigгових модулiв i тем

У ТОМУ ЧИС.ПI

Усього

Лек.

Пракг.

Консульт.

Сам.
роб.

Змiстовий модуль I. Особливостi органiзацii навчального процесу у виIцому
навчальному закладi
Тема 1. Система вищоi освiти в
YKpaiHi

8

Тема 2. Виrца ocBiTa за кордоном

7

6

1

6

1

Тема 3. Модернiзацiя вищоi освiти
в

YKpaHi в KoHTeKcTi Болонського

9

1

1

1

6

1

1

6

1

1

6

процесу

Тема4. Особливостi навчання у
педагогi.шому ВНЗ

8

Тема 5. Кредитно-модульна
система органiзацii навчаJъного
процесу в СFIУ iMeHi Лесi Укранки

9

l

Тема 6" Спеuифiка самостtйноt та
науковоi роботи студентiв у ВНЗ

l

9

6

Змiстовий модуль II. Особливостi професiйноТ дiяльностi вихователя дiтей
дошкiльного BiKy
Тема 7" Поняггя педагогi.*rоi
майстерностi та педагогi.дrоТ

8

1

1

6

8

1

1

6

i

j

6

1

1

6

1

6

творчостi

Тема 8.

Хараюеристика
дiяrьностi

професiйно-педагогi.пrоi
вихователя ЩНЗ

Тема 9. Вимоги до особистостi

вихователJI дiтей дошкiльного BiKy

Тема l0. Культура

спiлп<ранrrя

педагога

Тема 11. СамовихованнrI як засiб
професiйноТ пiдготовки фахiвця
дошкЬноi освiти

8

8

Змiстовий модуль III. Ланка дошкiльноi освiти у системi освiти УкраТни
Тема 12. Законодавство Украiни в
галузi дошкЬноi освiти

Тема 13. Проблеми

розвитку
дошкiльноi освiти в YKpaHi

Тема 14. !ошкrльна

освlта

зарубiжних краЪ

Тема 15. OcHoBHi типи ДНЗ

в

YKpatHi та ik хараrсгеристика

Усього годин

б.

6

8

8

1

6

8

1

6

8

1

6

|20

8

8

I4

90

зАвдАннrI длясАмостIЙного опрАцювАн[tя
Таблuця 5

J\гg

Тема

з/п

Презентацiя основних документiв, якi регламентують процес пiдготовки
сучасного спецiалiста з вищою освiтою, за такими параметрами:
1) назва документа, piK створення;

2) мета, завдання документа;

З

) отруктура, характеристика основних роздiлiв.

2.

ПiдготуваТи рефераТ на тему: "Вища ocBiTa за кордоном" (на прикладi однiсТ з краТн
ближнього або дальньогсl зарубiжrкя.

3.

tэсвiти на свропейськомч просторi.

ознайомтесь зi змiстом БолонськоТдекларацiТ i з'ясуйте напрями перетворень у галузi

'l.

4.

5.

Щiзнайтеся про роботу студентського парламенту та профкому унiверситету,
познайомтеся з лiдерами, Якi функцiТ вони виконують?
2. ПiдготуЙте доповiдь на тему "Iсторiя спецiальностi <Щошкiльна ocBiTa> СНУ iMeHi
Лесi УкраТнки", або кIсторiя Педагогiчного iнституту СНУ iMeHi Лесi Укпаiнки>
Вивчiть Iндивiдуальний навчальний план студента спецiальностi кЩошкiльна ocBiTa>,
випишiть ocHoBHi положення щодо оцiнювання навчzulьних досягнень,

1. Складiть хронологiю вашого робочого

дня:

Скiльки часу витрачено на пiдготовку до занять?
Скiльки часу витрачено на дорогу до унiверситету та додому?
_] Скiльки часу витрачено на вiдпочинок (прогулянка, спiлкування з друзями
перегляд телепрограм, читання художнiх TBopiB тощо).
. Скiльки часу витрачено на спiлкування з батьками?
Скiльки часу витрачено на господарську роботу вдома чи в гуртожитку?
Скiльки часу витрачено задарма?
2. Знайдiть в IHTepHeT-Mepiжi iнформацiю про студентськi педагогiчнi конференцii
на поточниЙ навчальниЙ piK. Якi проблеми розглядаються? Кого запрошують до
участi? Якi вимоги до гryблiкацiй висуваються?
1, Вiзьмiть iнтерв'ю у сryдентiв старших KypciB на тему "IIIo вас приваблюе у
ПРОфеСiТ вчителя?" (iнтерв'ю береться за допомогою вiдеокамери, презенту€ться
на
практичному занятri)
2. РОЗв'яжiть психолого-педагогiчних ситуацiТ, що потребують педагогiчноi
ТВОРЧОСТi (придумати назву команд та девiз для змагань; розробити проект стiннiвки
до Дня здоров'я; придумати сценарiй cBiTa та iH.)
Ознайомтеся iз посадовою lнструкцlею вихователя днз та методиста днз та 1ншими
працiвниками дошкiльного навчaLпьного закJIаду. Пiдготуйте доповiдь-аналiз цих
документiв.
Опрацюйте текст Положення про дошкiльний навчальний заклад. Постанова
.,

6.

7.

8.

9.

Кабiнету MiHicTpiB вiд 12 березня 2003 р. N9 З05 i випишiть права та обов'язки
вихователiв дiтей дошкiльного BiKy,

10.

11

|2.
1з.

|4.

1. КористУючисЬ книгоЮ !. Карнегi "Як здобуВати друзiв iвпливати на людей",
випишiть принципи, правила i способи: як поводитися з людьми; як сподобатися
людям; як спонукати людину позитивно ставитися до ваших Думок; як змiнити Думку
людини, не викJIикаючи при цьому ii обурення або образи.
2. СКЛаДiть "антипорацник" вихователя: "Як не потрiбно спiлкуватися з дiтьми i до
яких наслiдкiв це призведе". Або розробiть поради "як потрiбно спiлкуватися з
дитиною".
Творчий проект "Якою я уявляю себе через 5 poKiB" або "Лист iз майбутнього" (у
формi педагогiчного еое, творчо оформити, проiлюстру-вати, або у формi презентацiТ
у Роwеr Point; оцiнюеться експертами),
Напишiть педагогiчне есе (MiHi-TBip) на одну iз запропонованих тем: "Мiй iдеал

вихователя дiтей дошкiльного BiKy". "образ вихователя в хчдожнiй лiтепатчпi".

Пiдготуйте презентацiю нормативно-правових документiв Украiни

дошкiльнот освiти.

Вiдшукайте в журналах к!ошкiльне виховання)) iнформацiю про проблеми

у

галузi

сучасного дошкiлля в YKpaTHi i запиtпiть матерiал тезами.
15.

Розробiть групову презентацiю системи дошкiльноТ освiти однiсi з зарубiжних краiЪ,
представте ii на практичному заняттi.

16.

Виходячи з гiпотетичноТ позицiТ кКоли б директором .ЩНЗ (MiHicTpoM освiти i науки)
був (була) я)), змоделюйте дошкiльний навчальний заклад III тисячолiття,

6 . ВИДИ

(ФОРМИ) IНДИВIДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛIДНИХ ЗАВДАНЬ
(Iндз)

Кожному студенту необхiдно самостiйно виконати iндивiдуально-дослiдне завдання, що
скJIадаеться з
1) написання реферату за iндивiдуzlпьно обраною темою. Реферат передбачас виruIад матерiалу
iз запропонованоТ теми в обсязi 15 cTopiHoK з обов'язковим висвiтленням iндивiдуальноТ позицiТ
автора щодо проблеми. Обов'язковими структурними компонентами реферату с: титульна
cTopiHKa (з вказiвкою кафедри, теми, групи, прiзвища та iMeHi студента, року виконання), план,
висновки, використана лiтераryра.

Тематика iндивiдуально-дослiдних завдань

1.

Вища педагогiчна ocBiTa в УкраiЪi.
2. Професiйне зростання педагога.
3. CyTHicTb i функцiТ педагогiчноi дiяльностi
4, Перспективи пiдготовки працiвникiв дошкiльного профiлю в умовах ступеневоi
освiти.
5. Стратегiчнi завдання реформування вищоi освiти.
6. fержавна шолiтика в галузi дошкiльноТ освiти.
7, Особливостi педагогiчноi професii.
8. Принципи i завдання дошкiльноi освiти.
9, Структура педагогiчноi дiяльностi.
10. Типологiя дошкiльних навчальних закладiв.
11. Принципи та ocHoBHi форми органiзацii навчального процесу у ВНЗ.
1 2. Комплектування груп дошкiльного навчальЕого закладу.
13. Стилi педагогiчноi дiяльностi
14. Органiзацiя навчально-виховного процесу в днз.
15. Професiйно зумовленi вимоги до особистостi педагога.
16. Вимоги до змiсту дошкiльноi освiти та його реалiзацiя.
17. Роль особистiсних якостей педагога.
18, Педагогiчний iмiдж сr{асного педагога.
19. Педагогiчне спiлкуванн". Йо.о структура та функцii,
20. Професiограма сучасного педагога.
21. Навчальний план. Структура та змiст навчаJIьного плану.
22. Права i обов' язки шедагогiчних працiвникiв.
2З. Навчальна програма. Структура та змiст навчальних програl{.
24. Педагогiчнi здiбностi вихователя.
25. Педагогiчний конфлiкт та причини його виникнення.
26. Структура педагогiчного спiлкування.
27. Класифiкацiя форм навчання у ВНЗ.
28. Модернiзацiя вищоТ освiти в YKpaiHi згiдно з вимогами Болонського процесу.
29. Самостiйна робота студентiв. Види са:rлостiйноi роботи студентiв.
30. Права i обов'язки студентiв.

31. Робота майбутнього педагога з книгою.

Види лекцiй.
З3, Умови ефективностi органiзацii самостiйноi роботи студентiв.
34. Практичне заняття, CeMiHapcbкe заняття.
35. Вищий педагогiчний навчальний заклад i органiзацiя навчально-виховного процес}i
у ньому.
З6. Педагогiчна практика в системi пiдготовки майбутнього педагога.
З7. Контроль знань студентiв. Його функцii та значення.
38. Бюджет часу студентiв. Структура бюджету часу.
39. Система суспiльного дошкiльного виховання.
40. Суспiльне дошкiльне виховання - першочергова ланка в системi дошкiльноi освiти.
41. CyTHicTb педагогiчного спiлкування.
42. Педагогiчний досвiд та творчiсть педагога.
43, Структура педагогiчного спiлкування.
44. Сучасна система пiдготовки вихователя дошкiльного закладу.
45, Стилi педагогiчного спiлкування"
4б. OcHoBHi форми педагогiчноТ практики в унiверситетi, особливостi змiсту та fi
органiзачii. Бази педагогiчноi практики.
47. Культура навчальноi працi студента.
48. Ступенева пiдготовка за спецiальнiстю к.Щошкiльна ocBiTa>.
49. Професiограма вихователя днз.
50. Гiгiена розумовоi гrрацi студента.
51. Консультацiя. Види консультацiй. Особливостi роботи з довiдковою лiтературою.
52. Режим дня студента.
53. Характеристика дошкiльного навчаJIьного закладу.
54. TexHiKa розумовоi працi студента.
55. Професiйне самовиховання у системi пiдготовки майбутнього педагога.
56, Наукова робота студентiв у системi професiйноi пiдготовки,
57. Професiйна компетентнiсть майбутнього педагога
58. Самовиховання в системi пiдготовки майбутнього педагога.
59. Iнтерактивнi методи навчання майбутнiх педагогiв.
60. Технологiя професiйного самовиховання майбутнього педагога.
61. Шляхи вдосконыIення системи пiдготовки фахiвцiв дошкiльноi освiти.

З2" Лекцiя"

РОЗПОЛЛ БАЛIВ ТАКРИТЕРII ОЦIНЮВАННЯ
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Шкала оцiнювання (нацiональна та ECTS)
Сума балiв
за Bci вLци навчальноi
дiяльностi
90

'

-

100

Оцiнка

Оцiнка за нацiональною шкалою

ECTS

для екзамену, I<ypcoBoi роботи (проекгу),

А

Вiдмiнно

82-89

в

75-81

с

67 -]4

D

60-66

Е

1_59

Fх

практики

Щобре

задовiльно
Незадовiльно

Критерii оцiнювання

90-100 балiв (<вiдмiнно>). Глибоке оволодiння вузловими питаннями по темах.
Системне, усвiдомлене використання даноi iнформацiТ. Встановлення причиннонаслiдкових зв'язкiв мiж окремими змiстовими блоками. Вiльна орiентацiя i використання

необхiдного категорiйно-понятiйного апарату при розкриттi проблеми. Мова чiтка i
логiчна, Здатнiсть до аналiтико-узагальнюючого викладу питання) вмiння формулювати
висновки i пропозицiТ по cyTi проблеми.

82-89; 75-81 балiв (<qобре>).

В

цiлому цiлiсне, усвiдомлене оволодiння
матерiалом, вiднесеним до даного питання. В окремих випадках piBeHb засвоення
iнформацii недостатнiй. Аргументаuiя при вiдповiдях на питання, логiчнiсть i
ВЗаемозв'язок у викладi матерiалу дещо заниженi. Вiдчувас трулноrчi при вiдповiдях на
питання, у формулюваннi узагальнень i висновкiв.
67-74:' 60-66 балiв (<задовiльно>). Фрагментарне, несистемне вiдтворення
iнформацii. Наводить лише oKpeMi складовi IIитання, без необхiдного усвiдомлення i
взаемозв'язку.

1-59 балiв

магiстрант

(<<незадовiльно>). Необхiдним категорiйно-понятiйним

не володiе. Робить безуспiшнi спроби

апаратом

висвiтлення питання на

репродуктивному, механiчному piBHi. Не розумiс змiсту питання, вiдповiдае не по cyTi.
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ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

Вища педагогiчна ocBiTa в Украiнi.
2. Професiйне зростання педагога.
a
J. CyTHicTb i функцii педагогiчноТ дiялъностi
4. Перспективи пiдготовки працiвникiв дошкiльного профiлю в умовах
стутlеневоi освiти.
5. Стратегiчнi завдання реформування вищоТ освiти6. .Щержавна полiтика в галузi дошкiльноТ освiти.
7 . Особливостi педагогiчноТ професii.
8. Принципи i завдання дошкiльноТ освiти.
9, Структура педагогiчноi дiялъностi.
закладiв.
1 0.Типологiя дошкiльних навч€uIьних
1 1.ПринЦипи та ocHoBHi форми органiзацii навчального процесу у ВНЗ.
закладу.
1 2.комплектування груп дошкiлъного навчалъного
1 3.Стилi педагогiчноi дiяльностi
14.Органiзацiя навчально-виховного процесу в днз.
15.професiйно зумовленi вимоги до особистостi педагога.
16.Вимоги до змiсту дошкiльноi освiти та його реалiзацiя.
1 7.Роль особистiсних якостей педагога.
1 8.Педагогiчний iмiдж сучасного педагога.
19.Педагогiчне спiлкування. його структура та функцii.
20.Професiограма сучасного педагога.
21.Навчальний план. Структура та змiст навчulJIьного плану.
22 .Гфава i обов' язки педагогiчних працiвникiв.
2з.навчальна програма. Структура та змiст навчалъних програм.
24.Педаrогiчнi здiбностi вихователя.
25.Педагогiчний конфлiкт та причини його виникнення.
26. Структура педагогiчного спiлкування.
2J.Кlасифiкацiя форll навчання у ВНЗ.
28.IVIодернiзацiя вищоi освiти в YKpaiHi згiдно з вимогами Болонсъкого
процесу.
29.Самостiйна робота студентiв. Види самостiЙноi роботи студентiВ.
ЗO.Права i обов'язки студентiв.
31.Робота майбутнъого педагога з книгою.
З2.Лекцiя. Види лекцiй.
33.Умови ефективностi органiзацii самостiйноi роботи студентiв.
3 4.Практичне заняття. CeMiHapcbкe заняття.
35.вищий педагогiчний навчальний заклад органiзацiя навчалъновиховного процесу у ньому.
зб.педагогiчна практика в системi пiдготовки майбутнъого педагога.
З7.Контроль знанъ студентiв. Иого функцii та значення.
38.Бюджет часу студентiв. Структура бюджету часу.
З9.Система суспiльного дошкiлъного виховання.
40.суспiльно дошкiльне виховання - першочергова ланка в системi
дошкiлъноI освiти.
1.

i

1.CyTHicTb педагогiчного спiлкування.
42.Педагогiчний досвiд та творчiсть педагога.
4З. Структура педагогiчного спiлкування.
4 4 .Сучасна система пiдготовки вихователя дошкiльного закjIаду.
45.Стилi педагогiчного спiлкування.
4б.Основнi форми педагогiчноi практики в унiверситетi, особливостi
змiсту та iT органiзацii. Бази педагогiчноТ практики.
47.Культура навчалъноi працi студента.
48.Ступенева пiдготовка за спецiальнiстю к.Щошкiльна ocBiTa>>.
49. Професiограма вихователя днз.
5O.Гiгiена розумовоТ працi студента
51.Консультацiя. Види консультацiй. Особливостi роботи з довiдковою
лiтературою.
52.Режим дня студента.
5 3.Характеристика дошкiльного навч€uIьного
закладу.
54.TexHiKa розумовоi працi студента.
55.Професiйне самовиховання у системi пiдготовки майбутнього педагога.
56.Наукова робота студентiв у системi професiйноi пiдготовки.
5 7.Професiйна компетентнiсть майбутнього педагога
5В.Самовиховання в системi пiдготовки майбутнього педагога.
59.Iнтерактивнi методи навчання майбутнiх педагогiв.
60.Технологiя професiйного самовиховання майбутнього педагога.
6 i.Шляхи вдосконаJIення системи пiдготовки фахiвцiв дошкiльноТ освiти.
4

