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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

18 4 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 150   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

20 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:4 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
Курс «Виховна робота в системі дошкільної освіти» передбачає забезпечення магістрантів 

систематизованими знаннями із організації виховного процесу із дітьми дошкільного віку, 

педагогічними навичками та уміннями із використання, як традиційних та інноваційних форм 

і методів виховної роботи, збагачує фахову підготовку та стимулює формування професійно-

педагогічних ціннісних орієнтацій і компетентностей. 

Метою вивчення дисципліни «Виховна  робота в системі дошкільної освіти» є: набуття 

професійних навичок з організації виховної діяльності в закладах дошкільної освіти, 

альтернативних дошкільних закладах, орієнтованого на вирішення складних нестандартних 

завдань і проблем інноваційного та дослідницького характеру у системі дошкільної освіти, 

який володіє сучасними педагогічними технологіями дошкільного виховання дітей раннього 

та дошкільного віку й моніторингом якості освітнього процесу, методичної і просвітницької 

діяльності у закладах дошкільної освіти (альтернативної), адмініструванням цих освітніх 

закладів та організації альтернативної дошкільної освіти в дошкільних  дитячих закладах; 

формування  у майбутніх вихователів рівня компетентності щодо організації і розвитку 

різних видів дитячої гри як засобу виховання особистості дошкільників. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виховна робота в системі  дошкільної 

освіти» є: 

- поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок студентів з теорії і 

методики виховання на основі комплексного підходу до організації та проведення 

виховного процесу  майбутніх вихователів у дошкільних закладах;  

- формування у магістрантів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, 

використання передового педагогічного досвіду;  

- опанування методикою та технологією організації виховного процессу; 

-  формування у майбутніх педагогів уміння попереджати та усувати 

небажані порушення поведінки, спрямування дітей на оптимальний 

розвиток відповідно до їх природних обдарувань; 

- засвоєння способів, прийомів, технологій інноваційної виховної діяльності. 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

- теоретико-методологічні основи виховання та навчання дітей дошкільного віку; 

- основи фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини дошкільного 

віку; 

- вікову періодизацію розвитку дошкільника; 

- основи етнопедагогіки та родинного виховання; 

-  надбання зарубіжної дошкільної педагогіки; 

-  зміст напрямів виховання дітей дошкільного віку (фізичне, розумове, моральне, трудове, 

естетичне виховання); 

- зміст програм виховання дітей дошкільного віку; 

-  організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного дошкільного закладу; 

- мету, зміст та форми роботи вихователя дошкільного закладу; 

вміти : 

-  застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; 

- організовувати діяльність (ігрову, трудову, навчальну) дітей дошкільного віку; 

-  планувати навчально-виховний процес дошкільного закладу та аналізувати його 

результати; 

-  працювати з сім’єю; 

- здійснювати підготовку дітей до навчання в школі; 

- організовувати та управляти дитячим колективом; 

- застосовувати індивідуальні, групові та колективні форми роботи з дітьми дошкільного 

віку; 

- вивчати, узагальнювати та впроваджувати перспективний педагогічний досвід; 

- проводити науково-педагогічні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Основи валеології», 

«Дозвіллєзнавство» та «Методика виховної роботи». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами «Організація і 

крівництво дошкільною освітою в Україні», «Професійна діяльність вихователя в 

альтернативному закладі дошкільної освіти», «Сучасні освітні технології»,«Альтернативні 

педагогічні технології в дошкільній освіті». 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Необхідною умовою засвоєння дисципліни «Виховна робота в системі дошкільної освіти» 

є глибоке опрацювання Державних документів, підзаконних актів і програмно-методичних 

документів з дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерств і відомств 

України, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, місцевих органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і підпорядкованих їм органів 

управління освітою. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів вищої 

освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо - 

професійних програм. 

 

 

 

 



Інформація про компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Шифр                                    Назва 

                         Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5 Здатність працювати в команді. 

ЗК 6 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

                    Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

ФК 3 Здатність до психолого-педагогічного керівництва особистісним розвитком дітей 

раннього і дошкільного віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.  

ФК 6 Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-

педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.  

 

ФК 8 Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу 

дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами 

професійної етики.  

 

Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН 4 Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на індивідуальний 

розвиток дитини дошкільного віку в різних видах діяльності. 

ПРН 5 Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному 

середовищі закладу дошкільної освіти для формування в дітей поваги до різних 

національностей та здатності до взаємодії. 

ПРН 6 Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком 

особистості дитини. 

ПРН 8 Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної 

освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень. 

ПРН 14 Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної 

освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.  

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
 

Шифр 

компетен 

тності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація  Відповідальність і 

автономія 

ЗК1 ПРН7; ПРН13 ПРН 12; ПРН 14; ПРН3; ПРН15 ПРН5; ПРН12 

ЗК2 ПРН1; ПРН13 ПРН2; ПРН8 ПРН3; ПРН10 ПРН6; ПРН15 

ЗК5 ПРН 13 ПРН 12 ПРН 10 ПРН 2 

ЗК6 ПРН1; ПРН2 

 

ПРН9; ПРН10 ПРН2; ПРН3 ПРН15;ПРН12 

ФК3 ПРН5; ПРН9 

 

ПРН10; ПРН11 ПРН10 ПРН15 

ФК6 ПРН1; ПРН8 

 

ПРН2; ПРН10 ПРН 6 ПРН 9 

ФК8 ПРН1 

 

ПРН10 ПРН5 ПРН14 

 



 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 
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Змістовий модуль 1. Суспільне дошкільне виховання в системі освіти України. 

1.1. Виховна система дошкільного закладу: 

зміст, структура, характеристика 

основних компонентів. Актуальні 

проблеми дошкільної освіти. 

  

4 

 

 

2 

 

 

2 
- - - 

 

 

10 
   2     10 

1.2. Виховання і розвиток особистості 

дошкільника. Адаптація дітей 

дошкільного віку, її характеристика. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

15 

1.3. Методика педагогічної діагностики 

вихованості дитини у  дошкільному 

віці. 

6 

 

4 

 

4 - - - 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1.4. Методика взаємодії школи, сім’ї та 

громадськості у вихованні 

особистості. 

4 

 

2 

 

2 - - - 

 

10 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології організації виховного процесу в  дошкільних 

навчальних закладах освіти. 

2.1. 

 

 

6. Зміст, методи та форми виховної 

роботи дітей дошкільного віку.  4 

 

2 

 

2    

 

10    2     15 

2.2. 7. Виховання дітей у грі. Теоретико - 

методологічні засади ігрової 

діяльності. 

 4 

 

2 

 

2 
 

- 

  

- 

 

- 

 

10         10 

2.3.  Планування виховної роботи в 

дошкільних навчальних закладах. 

   

6 

 

 2 

 

 2 
- - - 

 

10   2    10 

2.4. Методика організації, проведення та 

аналізу виховних заходів у 

дошкільному закладі. 

 

 

6 

 

  

2 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

      
 

20 

Проміжний контроль - - - - - - -        

Разом: 40 18 20 - - - 80  4 6    110 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1. Суспільне дошкільне виховання в системі освіти України. 

Тема 1.1. Виховна система закладів дошкільної освіти: зміст, структура, характеристика 

основних компонентів. 

Виховна система в ЗДО як педагогічне явище і поняття. Характеристика основних 

компонентів виховної системи дошкільного закладу. Закономірності та етапи розвитку 

виховної системи. Функції виховної системи. Методика створення виховної системи 

навчального закладу. Виховна система як спосіб організації життєдіяльності класу.  

Тема 1.2. Виховання і розвиток особистості дошкільника. Методика виховної роботи як 

педагогічна наука. Виховання в цілісній структурі педагогічного процессу дошкільної освіти. 

Особливості виховної роботи в ЗДО. Цілі, завдання й зміст виховної роботи на сучасному 

етапі. Шляхи вдосконалення виховної роботи з дошкільниками в контексті модернізації 

освіти в Україні.  Адаптація дітей дошкільного віку, її характеристика. 

Тема  1.3. Методика педагогічної діагностики вихованості дитини у дошкільному віці. 

Сутність діагностичної діяльності педагога. Діагностика й вимірювання вихованості 

особистості. Критерії, рівні та показники вихованості дошкільників. 

Тема 1.4. Методика взаємодії закладів дошкільної освіти, сім’ї та громадськості у 

вихованні особистості. 

Сім’я як соціально-педагогічне середовище формування особистості. Психолого-педагогічні 

умови виховної взаємодії сім’ї і дошкільного закладу. Основні напрямки і форми організації 

взаємодії ЗДО з батьками дитини. Методика проведення батьківських зборів, їх види та 

тематика. 

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології організації виховного процесу в  дошкільних 

навчальних закладах освіти. 

Тема 2.1. Зміст, методи та форми виховної роботи дітей дошкільного віку. 

 Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Значення, завдання й умови фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

 Розумове і сенсорне виховання дітей дошкільного віку. Необхідність, завдання та засоби 

розумового виховання. 

 Моральне виховання дітей дошкільного віку. Необхідність морального виховання з раннього 

віку. 

 Трудове виховання дітей дошкільного віку. Необхідність трудового виховання дітей 

дошкільного віку. 

 Естетичне виховання дітей дошкільного віку. Поняття естетичного і художнього виховання. 

Тема 2.2. Виховання дітей у грі. 
Гра – основний вид діяльності дошкільників. 

 Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. Українська 

народна іграшка. 

 Творчі ігри. Режисерські ігри. Сюжетно - рольові ігри дітей дошкільного 

віку. Театралізовані ігри. Будівельно - конструктивні ігри. 

 Дидактичні ігри. Рухливі ігри дітей дошкільного віку. Можливості використання 

комп’юторних ігор у системі дошкільної освіти. 
 

 

 

Тема 2.3. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах. 



Поняття та види планування. Функції планування. Структура плану виховної роботи педагога 

у дошкільному закладі. Умови ефективності планування. Педагогічна характеристика 

дошкільника. Орієнтовний зміст виховання у дитячому навчальному закладі. 

Тема 2.4. Методика організації, проведення та аналіз виховних заходів. 

Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з дошкільниками. 

Педагогічні основи роботи вихователя над підготовкою проведення виховного заходу. 

Алгоритм проведення виховного заходу в ЗДО. Сутність аналітичної діяльності педагога та 

вимоги до її організації. Умови підвищення ефективності виховної роботи в ЗДО. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять 

- Виховання як фактор цілісного формування особистості.  

- Виховання базової культури особистості. Базова культура особистості: зміст і шляхи 

формування).  

- Виховна робота з педагогічно занедбаними та обдарованими дітьми.  

- Напрями та форми роботи педагога у дошкільному навчальному закладі.  

- Методика планування виховної роботи. Методика проведення та аналізу виховних заходів. 

- Роль сім’ї у вирішенні завдань різнобічного розвитку особистості дошкільника.  

- Методика організації та проведення занять з виховної роботи. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Форми звітності 

денна 

 

заочна 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
10 10 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- конспект першоджерел 
- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

10 

10 
10 

20 

 

 

20 

20 
20 

20 

 

Анотації наукових статей 

Конспект 
Реферат 

Презентація 

 

 всього 80 110  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Перелік наукових статей для самостійного опрацювання 

- Долинна О. Дошкільна освіта як невід’ємна складова виховання дитини [Електронний 

ресурс]/О. Долинна. – [Цит. 2010, 12 серпня]. – Режим доступу: http: // 

glavcom.ua/articles/1486.html. – Загол. з екрана. 

- Долинна О. П. До питань розробки та впровадження програм для дошкільної освіти / 

Долинна О. П., Низковська О. В. // Дошкільна освіта. – 2008. – № 2(20). – C. 4–8. 

- Крутій К. Модель програмового забезпечення дошкільної освіти: на шляху 

становлення [Електронний ресурс]/ К. Крутій, В. Кузьменко. – Режим доступу : // 

http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti6.html. – Загол. з екрану. 

- Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – К. : 

Видавничий Дім „Слово”, 2011. – 720 с. 



- Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Т. І. 

Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с. 

- Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/12 навчальному році : лист М-ва 

освіти і науки, молоді і спорту України від 20.06.2011 № 1/9-482 // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і науки України. –2011. – № 17/18. – С. 3. 

 

Тематика презентацій 

1. Розумове виховання дітей у творчій грі. 

2.  Народна казка як засіб розумового виховання дітей. 

3.  Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку. 

4.  Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку. 

5. Виховання дружби у дітей дошкільного віку. 

6. Трудове виховання дітей дошкільного віку 

7. Естетичне виховання дітей дошкільного віку 

8. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному 

вихованні. 

9. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей. 

10. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей 

11.  Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей. 

12. Сучасні педагогічні технології у дошкільній  освіті обдарованих дітей 

13. Сучасні педагогічні технології у дошкільній  освіті дітей з особливими потребами. 

14. Основи екологічної  культури, як складова пізнавального розвитку дитини. 

15. Виховна робота під час дистанційного навчання. 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не 10 -15 слайдів). 

Тематика рефератів 
- Програмно-методичне забезпечення альтернативної освіти в практиці роботи ЗДО. 
- Моделі реалізації альтернативної освіти в умовах дошкільного закладу". 

- Виховання як фактор цілісного формування особистості.  

- Виховання базової культури особистості. Базова культура особистості: зміст і шляхи 

формування).  

- Виховна робота з педагогічно занедбаними та обдарованими дітьми.  

- Напрями та форми роботи педагога у дошкільному закладі. 

- Методика планування виховної роботи з дітьми дошкільного віку. 

- Методика проведення та аналізу виховних заходів під час дистанційного навчання. 

- Роль сім’ї у вирішенні завдань різнобічного розвитку особистості дитини дошкільного 

віку.  

- Методика організації та проведення занять з виховної роботи.  

- Вимоги до планування навчально-виховної роботи в ДНЗ. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 

  



7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також якість 

виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації.  

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає теоретичне 

запитання та практичне завдання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння знаннями з теоретичних основ, а також вміння комплексно застосовувати ці 

знання при аналізі та проектування, проведення різних форм організації виховної роботи, 

формування принципово нового підходу до методики виховної роботи в системі дошкільної 

освіти.  

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.  

2. Особливості виховної роботи з обдарованими та важковиховуваними дітьми.  

3. Діалогічна взаємодія педагога та дитини – основа оптимізації виховного процесу.  

4. Ідеал українського національного виховання. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 



4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Конспект першоджерел 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 
Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з 

першоджерелами є здатність студента тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. 

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального 

представлення.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 



8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю  

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Ананьев, А.М., Воронова, С.В., М.В.Малік (2014) Управління педагогічними інноваціями в 

інклюзивній освіті. Навч. пос. За заг. ред. С.К.Хаджирадєвої. К. Освіта України. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: 

теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. 153  

3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: 

науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.  

4. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: 

Либідь, 2006. – 272 с.  

5. Богуш А. М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку : монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варениця. – Луганськ : Альма-матер, 

2006. – 368 с. 

6. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К.І.Чорна, 

та ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана, 2005. – 288 с. 

7. Долинна О. Дошкільна освіта як невід’ємна складова виховання дитини [Електронний 

ресурс]/ О. Долинна. – [Цит. 2010,12 серпня]. – Режим доступу : http: // 

glavcom.ua/articles/1486.html. – Загол. з екрана. 

8. Долинна О. П. До питань розробки та впровадження програм для дошкільної освіти / 

Долинна О. П., Низковська О. В. // Дошкільна освіта. – 2008. – № 2(20). – C. 4–8. 

9. Глущенко А. Трудовое воспитание младших школьников во внеклассной работе. - М.: 

Просвещение, 1985. - 160 с. 

10. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 
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