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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

18 4 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 150   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1-2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:2-3 
Семінарські заняття: 

20 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
Метою вивчення дисципліни «Методика організації   виховної     роботи в системі 

дошкільної освіти» є: набуття професійних навичок з організації виховної діяльності в 

дошкільних  дитячих закладах, формування знань та  вмінь, сформувати у студентів 

відповідні професійні уміння та навички, навчити використовувати їх у своїй майбутній 

практичній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика організації виховної роботи 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 студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, 

використання передового педагогічного досвіду;  

- опанування методикою та технологією організації виховного процесу;  

- 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредити ECTS. 

Міждисциплінарні зв’язки педагогіка та психологія вищої школи, історія вищої освіти, 

викладання методик дошкільної освіти тощо. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Необхідною умовою засвоєння дисципліни «Методика організації виховної роботи 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. 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання  за дисципліною 

 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК1. 

 

Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо, 

виявляти національну й 

особистісну гідність, 

громадянську свідомість та 

активність.  

 

 

ПРН 2 

 Знати сучасні концепції, 

завдання, зміст, методи, 

організаційні форми і засоби 

дошкільної освіти; особливості та 

інструментарій психолого-

педагогічного супроводу 

освітнього процесу в умовах 

закладу дошкільної освіти; 

методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей 

дошкільного віку; види контролю 

за його перебігом. 

 

ЗК 2. Здатність цінувати та ПРН5 Знати нормативно-правові 



поважати різноманітність та 

мультикультурність, 

здійснювати професійну 

діяльність за принципами 

толерантності, 

безоціночності іншої 

особистості; вирішувати 

конфліктні ситуації і 

надавати підтримку в нових, 

проблемних і кризових 

ситуаціях. 

документи, що регламентують 

діяльність закладу дошкільної 

освіти; напрями діяльності 

(адміністративна, методична, 

контролююча, проектна, освітня, 

виховна, фінансово-господарська 

тощо) директора (завідувача) 

закладу дошкільної освіти, його 

функціональні обов’язки; права і 

обов’язки суб’єктів освітнього 

процесу; обсяг і функції роботи 

вихователя та інших працівників; 

принципи адміністрування та 

управління; умови функціювання 

закладу дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти. 

ЗК 5.  Здатність працювати в 

команді, ставити актуальні 

завдання, спрямовувати свої 

зусилля на досягнення цілей, 

вмотивовувати всіх суб’єктів 

соціальної взаємодії на їх 

розв’язання; будувати свою 

діяльність відповідно до 

моральних, духовних, 

етичних і правових норм, 

працюючи в команді, 

володіти навичками 

самоорганізації і 

саморегуляції. 

ПРН 19 Формувати стратегію подолання 

проблем, володіти лідерськими 

якостями, здатністю ініціювати 

спільну роботу і брати на себе 

відповідальність за результати 

роботи команди, реалізацію 

прийнятих рішень. 

ЗК 8. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

Дотримання етичних 

принципів як з погляду 

професійної чесності, так і з 

погляду розуміння 

можливого впливу досягнень 

дошкільної освіти на 

соціальну сферу. 

 

ПРН 10 Володіти уміннями і навичками 

забезпечення організації 

освітнього процесу з 

урахуванням принципів 

дитиноцентризму, 

здоров’язбереження, інклюзії, 

розвивального навчання, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, 

компетентнісного підходу, 

варіативності тощо. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. предметна - здатність 

здійснювати прогностичні, 

планувально-організаційні 

функції в управлінні 

закладом дошкільної освіти. 
Визначати стратегічні лінії 

розвитку дошкільного 

 

ПРН 1 

 

Знати предмет методології 

наукового пізнання, її світоглядне 

значення та роль у самостійній 

науковій діяльності; сучасні 

концепції методології науки, 

методи наукового дослідження, 



закладу; визначати коло 

партнерів ЗДО, проводити з 

ними конструктивні 

переговори; організовувати 

командну роботу при 

вирішенні завдань розвитку 

ЗДО; передбачати можливі 

ризики зовнішнього і 

внутрішнього характеру та 

завчасно уникати їх 

негативного впливу. 

критерії науковості та вимоги 

щодо організації та аргументації 

дослідження, аналізу його 

результатів, основні етапи, форми 

та елементи організації наукової 

діяльності. 

ФК 2. дослідницька - здатність 

здійснювати методичний 

супровід освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти, 

володіти методами та 

формами методичної роботи, 

вміти створювати умови для 

безперервного навчання та 

ефективного підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних 

закладів. 

 

  ПРН 12 

Самостійно логічно аналізувати, 

конструктивно висловлювати 

ставлення до наукових 

результатів, критично ставитися 

до думок і позицій інших; 

будувати партнерську взаємодію 

та демонструвати гуманну 

поведінку з різними суб’єктами 

освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти. 

ФК 3. організаційна - здатність 

організовувати освітній 

процес у закладах дошкільної 

освіти з використанням 

сучасних, науково 

обґрунтованих, традиційних 

та інноваційних засобів, 

методів, прийомів, 

технологій, створювати 

сприятливі умови для 

розвитку, навчання і 

виховання дітей. 

 

 ПРН 7 

Організовувати пошукову 

навчально-пізнавальну 

діяльність; використовувати 

педагогічні інновації у власній 

професійній діяльності; 

аналізувати сучасні тенденції 

нововведень в освітню сферу; 

чинники, що визначають 

успішність інноваційних процесів 

в дошкільній освіті. 

ФК 6. продуктивна - здатність 

створювати розвивальне 

середовище відповідно до 

особистісно-зорієнтованої 

моделі освіти дітей 

дошкільного віку з 

урахуванням сучасних 

дидактичних, виховних, 

естетичних, санітарно-

гігієнічних вимог, сприяти 

створенню безпечних умов 

для навчання й виховання 

дітей. 

  

ПРН 15 

Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію 

взаємодії з педагогічними 

працівниками, надихати колег на 

пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне 

зростання та забезпечення 

конкурентності у сфері освітніх 

послуг. 

ФК 7. партнерська - здатність ПРН 13 Толерантно ставитися до думок і 



співпрацювати з 

батьківською спільнотою, 

планувати та організовувати 

взаємодію дошкільного 

закладу і сім’ї; ефективно 

залучати батьків до 

управління закладом 

дошкільної освіти. 

 

позицій інших; комунікувати та 

співпрацювати з представниками 

різних культур на засадах 

взаємоповаги й рівноправності; 

залучати батьків, представників 

культурних національних 

товариств до спільної роботи з 

виховання та соціалізації дітей. 

ФК 10. Здатність використовувати 

знання з дошкільної 

педагогіки та менеджменту 

дошкільної освіти для 

організації альтернативного 

дошкільного закладу. 

 

 

 

 

ПРН 3 Знати традиційні та інноваційні 

технології організаційно-

управлінської діяльності в закладі 

дошкільної освіти за напрямами, 

обумовленими посадовими 

обов’язками менеджера 

дошкільної освіти; особливості 

запровадження науково 

обґрунтованих нововведень в 

освітню сферу. 

ФК 12. Здатність брати участь у 

створенні, координації та 

реалізації комплексних 

міжвідомчих програм для 

підвищення управління 

якістю дошкільної освіти, 

програм розвитку 

альтернативних дошкільних 

закладів освіти, в тому числі 

для дітей з особливими 

освітніми потребами.  

 

ПРН 8 Визначати напрямки професійної 

діяльності, її конкретні цілі і 

завдання на кожному етапі 

роботи, передбачати кінцевий 

результат; володіти методами 

визначення ефективності заходів, 

спрямованих на підвищення 

якості дошкільної освіти та 

організаційно-управлінської 

діяльності; проектувати 

педагогічну систему у 

професійній діяльності в закладі 

дошкільної освіти. 

ФК 14. Здатність емпатійно 

взаємодіяти, бути 

зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи 

гендерно-вікові особливості. 

 

ПРН 9 Визначати місце і функції 

дошкільної освіти та векторів її 

зв’язку з освітнім процесом у 

закладі загальної середньої 

освіти; виявляти творчу 

індивідуальність у професійній 

діяльності та оптимізації 

діяльності закладів дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти; вибудовувати 

перспективні стратегії розвитку 

регіональних моделей організації 

дошкільної та альтернативної 

дошкільної освіти. 

 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
 

Шифр 

компетен 

тності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація  Відповідальність і 

автономія 

ЗК1 ПРН 2; ПРН5 ПРН 7; ПРН 8; ПРН 13; ПРН15 ПРН17; ПРН19 

ЗК2 ПРН5; ПРН 4 ПРН6; ПРН8 ПРН 13; ПРН16 ПРН 19;  

ЗК5 ПРН 19 ПРН 12 ПРН 10 ПРН 20 

ЗК8 ПРН1; ПРН2 

 

ПРН9; ПРН10 ПРН 12; ПРН 16 ПРН18; ПРН17 

ФК2 ПРН5; ПРН9 

 

ПРН10; ПРН11 ПРН15 ПРН17 

ФК6 ПРН1; ПРН8 

 

ПРН2; ПРН10 ПРН 13 ПРН 18 

ФК7 ПРН1 

 

ПРН10 ПРН12 ПРН19 

ФК 12 ПРН8 ПРН 6 ПРН14 ПРН18 

ФК 14 ПРН 9 ПРН10; ПРН15 ПРН 13 ПРН 19 

 

 

4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
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о
р
ат

о
р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д
и

в
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у
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н

і 
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н
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тя

 
С
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о
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ій

н
а 

р
о

б
о

та
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у

д
и
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р

н
і 

Л
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ц
ії

 

С
ем

ін
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сь
к
і 

(п
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ч
н

і)
 

Л
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о
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о
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н

і 
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о
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Ін
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и

в
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у
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ь
н

і 
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н
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С
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о

ст
ій

н
а 

р
о

б
о

та
 

1. Виховний процес як цілісна 

система формування 

особистості дошкільників. 

 

 

4 

 

 

 2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

 

    

 

 

10 

2. Виховна система дошкільного 

закладу: 

зміст,структура,характеристика 

основних компонентів. 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

3. Методика педагогічної 

діагностики вихованості 

дитини у  дошкільному віці. 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

4. Методи вивчення особистості 

дошкільника. 6 

 

2 

 

2 - - - 

 

10 
 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
10 

5. Методика організації, 

проведення та аналізу 

виховних заходів. 

 4 

 

  2 

 

2  2  

 

10       10 



6. Методика взаємодії школи, 

сім’ї та громадськості у 

вихованні особистості. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

- - - 

 

10       10 

7. Інноваційні технології 

організації виховного процесу 

в дошкільних закладах освіти. 

 

  

6 

 

 

2 

 

 

2 

- - - 

 

 

10 
  2    10 

8. Методика роботи майбутнього 

фахівця з виховної роботи. 

 

4 

 

2 

 

4 
- - - 

 

5 
  2    20 

9. Планування виховної роботи в 

дошкільному закладі. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Проміжний контроль - - - - - - -        

Разом: 40 18 20 - 2 - 80  4 6    110 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1 

Виховний процес як цілісна система формування особистості дитини дошкільного віку 

Тема 1. Основи виховної роботи з дошкільниками. 

Методика виховної роботи як педагогічна наука. Виховання в 

ціліснійструктуріпедагогічногопроцесудошкільної освіти. Особливості виховної роботив 

ЗДО. Цілі, завдання й зміст виховної роботи на сучасному етапі. Шляхи вдосконалення 

виховної роботи з дошкільниками в контексті модернізації освіти в Україні.  

Тема 2: 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. Авторські 

виховні системи (АBC).  

Тема 3. Методика педагогічної діагностики вихованості дитини у дошкільному віці. 

Сутність діагностичної діяльності педагога. Діагностика й вимірювання вихованості 

молодших школярів. Критерії, рівні та показники вихованості дошкільників. 

Тема 4. Методи вивчення особистості дитини дошкільного віку. Діагностика особистості, 

дитячого колективу та самодіагностика.  

Тема 5. Методика організації, проведення та аналізу виховних заходів. 

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

Педагогічні основи роботи вихователя над підготовкою проведенняв иховного заходу. 

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

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

Тема 6. 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. Батьківський комітет класу його функції та обов’язки.  

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології організації виховного процесу в  дошкільних 

навчальних закладах освіти. 

Тема 7. Методика роботи майбутнього фахівця з виховної роботи. 

Зміст й основні напрями організації роботи педагога у дошкільному закладі. Функції педагога 

(діагностична, організаційна, виховна, координаційна, стимулююча). Критерії оцінювання 

діяльності педагога у дошкільному закладі.  

Тема 8. Планування виховної роботи. 

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. 

 

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.  

 

20 

10 

10 
10 

 

 

20 

20 

20 
20 

 

Анотації наукових статей 

Конспект 

Реферат 
Презентація 

 

 всього 80 110  

 

 

 

 

 



Завдання до самостійного опрацювання матеріалу 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 
Форми звітності 

денна заочна 

1. Тема. Проаналізувати, вибрати і систематизувати 

основні дефініції теми.  

10 10 Зробити словник. 

2. Тема. Моніторинг якості освіти. Узагальнити 
теоретичний матеріал через його кодування  

10 10 (схеми, таблиці). 

3 Тема.  Формування у дошкільників свідомого 

ставлення до власного здоров’я 

10 10 Розробити модель 

проведення моніторингу 
якості дошкільної освіти 

4 Тема.  Нормативно-правова основа  10 10 Законспектувати 

нормативні документи (за 

списком) 

5 Тема.  Підходи до діагностики обстеження 

фізичного розвитку дітей дошкільного віку 

10 10 Розробити схеми 

діагностики різних 

напрямів роботи ДНЗ 

6 Тема. Оздоровчі технології, що 
використовуються з профілактично-лікувальною 

метою 

10 10 Дібрати методики для 
діагностики стану 

здоров’я, якостей 

особистості дошкільника 

7 Тема.  Аналіз діяльності педагогічних 

працівників  

5 10 Розробити алгоритм 

педагогічного аналізу 

заняття 

8 Тема. Програма психолого-педагогічного 
дослідження  

5 20 Розробити програму 
дослідження за 

індивідуальними 

завданнями 

9 Тема.  Підготовка та оформлення аналітичного 
звіту  

10 20 Оформити звіт за 
результатами моніторингу 

 Разом 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. 

 



Перелік до індивідуальних завдань 

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання передбачає підготовку та оформлення папки 

матеріалів на тему «Виховна робота у навчально-виховному дошкільному закладі».  

Зміст папки:  

- заповнений «Щоденник вихователя»;  

-  ігри з детальним описом їх проведення (не менше 10 шт.);  

-  конкурси з детальним описом їх проведення (не менше 10 шт.);  

- плани-конспекти виховних годин (виховна година з застосуванням інтерактивних 

методів виховання; довільна виховна година);  

- сценарії виховних справ (не менше трьох будь-яких);  

- довільні матеріали щодо роботи з батьками (лекції для батьків; зразки проведення 

тестувань та анкетувань батьків; плани батьківських зборів тощо – не менше трьох 

видів робіт). 

 

Тематика рефератів 

- 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. 

- Методика планування виховної роботи. 

- Методика проведення та аналізу виховних заходів. 

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

віку.  

- Методика організації та проведення занять з виховної роботи.  

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 два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом з сучасних теорій організації дозвіллєвої діяльності в 

дошкільному закладі, а також вміння застосовувати ці знання при аналізі та проектування, 

проведення різних форм організації дозвілля, формування принципово нового підходу до 

культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу.  

2. Особливості виховної роботи з обдарованими та важковиховуваними дітьми.  

3. Технології виховання.  

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

5. 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. 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. 



2. 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. 

3. 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. 

4. Кондратенко Н. Дитячий садок і батьки. Взаємодія дошкільного закладу та сім’ї; шляхи 

оптимізації та досвід. / Кондратенко Н. // Дитячий садок. – 2005. – №42-43. листопад. – С. 18-

25. 

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

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

6. Маценко Ж. Незабаром у дитячий садок: особливості психолого педагогічного підходу до 

дітей, що вступають до дошкільного закладу / Ж. Маценко // Психолог. – 2003. – №17. 

7. Пихтіна Н. П. Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до ДНЗ: навч. 

посіб. / Н. А. Пихтіна. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 338с. 

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

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

9. 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. 

10. Степанова Т. М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної 

дошкільної педагогіки (кінець ХІХ-ХХ століття): [моногр.] / Т. М. Степанова. – К. : 

Видавничий Дім „Слово”, 2011. – 424 с. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України [авт.. кол-в:Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., 

Богініч О.Л. та ін.] – К., 2012. – 26 с. с.5. 

2. Говорун Т.В., Шарган О. М. Батькам про статеве виховання дітей / Т.В. Говорун, О.М. 

Шарган. – К.,1990. – 137 с. 

3. Гончаренко А. М. Особливості виховання гуманних взаємин хлопчиків і дівчаток 

дошкільного віку / А.М. Гончаренко// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді. – К. : Наук. думка, 1999. 

4. Кононко О.Л. Статева самосвідомість як складова морального розвитку дошкільника / 

О.Л.Кононко //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 

Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2000. – С.101-104. 

5. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінеджі О.М. Стратегії статевого виховання школярів / В.П. 

Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі. – Тернопіль, 2000. – 32 с. 

6. Кузнецова О.А. Статеве виховання як педагогічна проблема / О.А. Кузнецова // Науковий 

вісник ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Вип. 4-8. – с. 

66-73. 

7. Макаренко А. С. Книга для батьків/А. С. Макаренко. – К.,1973. – 335 с. 

8. Мезеря І. В. Актуальні проблеми статевого виховання на сучасному етапі / І.В. Мезеря.- 

Луганськ, 2003. – 64 с. 

9. Олійник Л. М. Статеве виховання : навч. посібник /  – Миколаїв, 2009. – 112 с. 

10. Пихтіна Н. П. Педагогіка гри: лекції: нав. посіб. / Н. П. Пихтіна. – Ніжин, 2007. – 201 с. 

11. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч. ІІ. Від 

трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук.кер. 

О. Л. Кононко. – К., 2014. – 452 с., с. 8. 

12. Сухомлинский В.А. Избранныепедагогическиесочинения: в 3 т. / В.А.  Сухомлинский. – 

М.: Педагогика, 1981. -Т. 3. - 639 с. 



13. Татаринцева Н.Е. О полоролевомвоспитании в 

контекстесовременнойпедагогическойреальности/ Н.Е. Татаринцева // 

Дошкольноевоспитание .  2009. – № 3. – С. 28-33 

14. Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическоенаследие : 

Сборник / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1987. – 412 с. 
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