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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 30 - 

26 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

34 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення дисципліни – нормативно-правові та методологічні засади системи 

дошкільної освіти, функціонування дошкільних навчальних закладів, їх типи; вікові 

особливості дітей дошкільного віку, специфіка професійної діяльності вихователя 

дошкільного навчального закладу  

Метою навчальної дисципліни є адаптація першокурсників до умов навчання у 

вищому педагогічному закладі освіти, розкриття перед студентами перспективи і шляхів 

оволодіння професійною діяльністю, теоретичне та практичне опанування студентами основ 

професії вихователя дошкільного навчального закладу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальний матеріал курсу спирається на базові 

положення педагогіки загальної, педагогіки дошкільної, загальної та дитячої психології.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми 012 

Дошкільна освіта. 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні 

результати навчання за дисципліною 

Шифр 

компете- 

нтності 

 

Компетентності 

Шифр 

програ- 

мних 

резуль- 

татів 

 

 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 3 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

 

ПРН 3 

 

ПРН 5 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

 Здійснювати управління якістю 

освітнього процесу, керуючись 

психолого-педагогічними принципами 

його організації в системі дошкільної 

освіти та взаємодії з сім'єю. 

 



ЗК5. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

ПРН 6 

 

 

ПРН 7 

Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі. 

Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань. 

 

ЗК7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

ПРН 8 

 

ПРН 10. 

 

 

 

ПРН 18 

Вміти застосовувати набуті знання у 

практичних ситуаціях. 

 

Вільно спілкуватися з професійних 

питань однією з іноземних мов, 

включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію. 

 

Володіти технологіями організації 

розвивального предметно-ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних 

групах раннього і дошкільного віку. 

 

ЗК8. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 

ПРН 17. 

 

 

 

 

 

ПРН 20. 

Визначати завдання і зміст різних видів 

діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної 

освіти та знань про культурно-

історичний досвід українського народу, 

загальнолюдські культурні та етико-

естетичні цінності. 

Будувати цілісний освітній процес з 

урахуванням основних 

закономірностей його перебігу. 

Оцінювати власну діяльність як 

суб'єкта педагогічної праці. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(СК) 

  

ФК1. Здатність працювати з 

джерелами навчальної та 

наукової інформації. 

 

ПРН 3. 

 

 

ПРН 5 

Володіти інформаційною культурою, 

вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

 Здійснювати управління якістю 

освітнього процесу, керуючись 

психолого-педагогічними принципами 

його організації в системі дошкільної 

освіти та взаємодії з сім'єю. 

 

ФК4. Здатність до формування у 

дітей дошкільного віку 

первинних уявлень про 

предметне, природне, 

соціальне довкілля, 

властивості і відношення 

предметів; розвитку 

самосвідомості (Я дитини і 

його місце в довкіллі). 

 

ПРН 9. 

 

 

ПРН 10. 

 

 

 

 

 

ПРН 9. Дотримуватись умов безпеки 

життєдіяльності дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПРН 10. Вільно спілкуватися з 

професійних питань однією з іноземних 

мов, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію. 

 



ФК11 Здатність до 

комунікативної взаємодії з 

дітьми, батьками, 

колегами. 

 

ПРН 13 

 

 

 

 

ПРН 14. 

 

 

ПРН 15 

Здійснювати педагогічну взаємодію в 

роботі закладу дошкільної освіти, сім'ї 

та школи, залучати батьків до 

організації освітнього процесу з дітьми 

раннього і дошкільного віку в умовах 

закладу дошкільної освіти.  

Враховувати рівні розвитку дітей при 

виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони 

актуального розвитку дітей та 

створенні зони найближчого розвитку. 

Визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, 

методи і засоби, що використовуються 

в роботі з дітьми раннього і 

дошкільного віку. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною  

Шифр 

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК3.  ПРН 8  ПРН 20. 

ЗК5.  ПРН 8, ПРН 11   

ЗК7. ПРН 8, ПРН 10   ПРН 20. 

ЗК8.  ПРН 8, ПРН 11  ПРН 20. 

ФК1.  ПРН 8, ПРН 11.   

ФК4. ПРН 10 ПРН 11  ПРН 20. 

ФК11. ПРН 13   ПРН 20. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Назви модулів / 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
кі

 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 

(п
р
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ти

ч
н

і)
 

Ін
д

и
ві

д
у

ал
ьн

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 «Вступ до фаху» як навчальна 

дисципліна. Впровадження 

спеціальності «Дошкільна 

освіта» як суспільна потреба. 

4 2 2 4  2   10 

2 Сучасна законодавча база в галузі 

дошкільництва  

2 2 2 2   2  10 

3 Історія розвитку спеціальності 

«Дошкільна освіта» протягом ІХ – 

ХІХ ст. 

6 2 2 6  2   10 

4 Формування  спеціальності 

«Дошкільна освіта» у ХХ – ХХІ ст. 

4 2 2 4   2  10 

5 Правові основи підготовки 

фахівців з дошкільної освіти 

умовах інформатизації 

суспільства. 

4 2 2 4  2   10 



6 Підготовка фахівців зі 

спеціальності дошкільна освіта: 

вітчизняний та зарубіжний досвід 

4 2 2 4   2  10 

7 Напрями професійної діяльності у 

сфері 
Дошкільної освіта 

6 2 2 6     10 

8 Перспективні напрями розвитку 
спеціальності 

2 2 2 2     8 

9 Культура поведінки та службовий 

етикет фахівців з дошкільництва 

4 2 2 4     8 

10 Організаційні основи наукових 
досліджень 

4 2 2 4     7 

11 Інформаційна база наукових 
досліджень 

4  2 4     5 

12 Основи методології науково-

дослідної роботи. Поняття про 

методологію досліджень, види та 

функції наукових досліджень 

2 2 2 2     5 

13 Зміст і етапи науково-дослідної 
роботи студента 

4 2 4 4     5 

14 Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження 4  4 4     5 

15 Курсова та бакалаврська роботи: 

написання оформлення, захист 

6 2 2 6     5 

Проміжний контроль          

Підсумковий контроль 
(для екзаменів) 

         

Разом: 60 26 34 60  6 6  108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. «Вступ до фаху» як навчальна дисципліна. Впровадження спеціальності

 «Дошкільна освіта» як суспільна потреба.. 

Поняття про Дошкільництво сучасного суспільства,. Навчальна дисципліна «Вступ до 

спеціальності з ОНД» як провідна дисципліна професійної і практичної підготовки: предмет, 

об’єкт, мета та завдання курсу. Формування загальних уявлень, знань, умінь та навичок  у 

сфері дошкільної освіти, Зв’язок «Вступу до спеціальності з основами наукових досліджень» 

іншими навчальними дисциплінами.. 

Тема 2. Сучасна законодавча база в галузі дошкільництва  

Нормативно-правова база України із забезпечення функціонування різних сфер 

дошкільної освіти. Законодавство України про інформацію: Конституція. України, Закон 

«Про Освіту», законодавчі акти про окремі. галузі, види, форми і засоби інформації, 

міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною та принципи і норми міжнародного 

права. Нормативно-методичне забезпечення дошкільної освіти. Класифікація  нормативних 

актів сучасної законодавчої бази дошкільної освіти України 

Тема 3. Історія розвитку спеціальності Дошкільна освіта протягом ІХ – ХІХ ст. 

Ретроспективний аналіз розвитку дошкільного виховання в Україні в рецепції 

сучасних історико-педагогічних досліджень. Результати історико-педагогічних досліджень 

вітчизняних науковців щодо окресленої проблеми. історико-педагогічні дослідження, в яких 

аналізується вітчизняний педагогічний досвід, є невід’ємною складовою розвитку 

педагогічної думки. досвід минулого допомагає осягнути в розвитку ту чи іншу проблему, 

дає змогу побачити нове, концептуально виокремити певні прогресивні ідеї. дослідження 

історії дошкільного виховання в Україні активізувалися у 90-ті роки та з’явився ряд 

досліджень присвячених різним періодам, регіонам, проблемам, персоналіям. 

Тема 4. Формування  спеціальності  Дошкільна освіта у ХХ – ХХІ ст. 

Тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку 



ХХІ ст. перспективні ідеї для творчого розвитку в сучасних умовах. В розвитку дошкільної 

освіти в Україні у визначений нами час виділено два періоди: І – розвиток дошкільної освіти 

в період існування України у складі СРСР (1945–1991 рр.) і ІІ – розвиток дошкільної освіти в 

умовах незалежної самостійної України (з 1991 р.).. 

Тема 5. Правові основи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах 

інформатизації суспільства. 

Поняття «зміст вищої освіти». Ліцензування і акредитація вищого навчального закладу. 

Зміст, структура, система стандартів вищої освіти України. Нормативно-правове та науково- 

методичне забезпечення підготовки фахівців. Законодавство України про вищу освіту: 

Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про 

освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), нормативно-правові акти.. 

Тема 6. Підготовка фахівців зі спеціальності дошкільна освіта: 

вітчизняний та зарубіжний досвід 

Підготовка фахівців з дошкільної освіти в університетах США, Великої Британії,  

Канади, Австралії. Здобуття освіти за кваліфікаціями у межах спеціальності  

«Дошкільна освіта», у вищих навчальних закладах України. Спорідненість змісту підготовки 

фахівців з Дошкільної освіти за кордоном з традиційними планами навчання в Україні.  

Тема 7. Напрями професійної діяльності у сфері Дошкільної освіти  

Поняття «дошкільництво»,Узагальнений об‘єкт діяльності бакалавра в системі 

соціальних комунікацій. Державний класифікатор професій ДК 003:2010: структура, 

призначення, методика застосування. Рівні компетентності та моделі посад у сфері Дошкільної 

освіти. Кваліфікаційні вимоги до певних посад фахівців з дошкільної освіти  в Україні та 

світі.. Характеристика організаційного напряму діяльності випускника спеціальності. 

Дошкільна освіта 

Тема 8. Перспективні напрями розвитку спеціальності 

Формування і реалізація державної інформаційної політики, створення нормативно- 

правової бази забезпечення функціонування різних сфер Дошкільної освіти, гармонізація їх з 

міжнародними законами та стандартами. Визначення повноважень суб‘єктів ЗДО а в країні, 

законодавче регулювання питань організації праці у сфері дошкільної освіти  

Тема 9. Культура поведінки та службовий етикет фахівців з дошкільництва  

Вимоги до особистісних характеристик майбутнього фахівця з дошкільної освіти. 

Стиль та імідж фахівця із дошкільництва. Професійна комунікація майбутніх фахівців із 

дошкільництва. як показник їхньої комунікативної компетентності. Поняття службового 

етикету. Основні принципи службового етикету. Взаєморозуміння та конфлікти у 

спілкуванні. Комунікативні конфлікти: шляхи їх попередження та механізми розв’язання.. 

Значення зовнішнього вигляду фахівця з дошкільної освіти  

Тема 10. Організаційні основи наукових досліджень 

Поняття, зміст та предмет науки як системи знань. Сутність та завдання наукових 

досліджень. Особливості творчої та дослідницької діяльності. Організаційна структура 

наукових досліджень в Україні. Державна система організації і управління науковими 

дослідженнями в Україні: керівні органи та наукові установи. Організаційні сектори науки в 

Україні: академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Наукові товариства та їх роль в 

розвитку науки і популяризації наукових знань. Студентські наукові товариства, їх 

організація і діяльність. Національна Академія наук - головний науковий центр України. 

Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі Дошкільної освіти.  

Тема 11. Інформаційна база наукових досліджень 

Загальні відомості про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Поняття та 

класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Типологія наукової 

інформації та основні види видань. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та 

інтерпретація інформації. Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досліджень. 

Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Структура та 

призначення наукових документів. Класифікація наукових документів та їх використання у 

науково-дослідному процесі. Форми обміну науковою інформацією. 

Тема 12. Основи методології науково-дослідної роботи. Поняття про методологію 

досліджень, види та функції наукових досліджень 

Загальні відомості про наукове пізнання. Суб'єкти й об'єкти пізнання. Методи 

наукового пізнання. Категорії методів пізнання: узагальнені, загальні та часткові (спеціальні) 



методи. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент. Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та 

історичні методи. Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному 

рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання. Системний підхід і 

системний аналіз. Особливості прояву системного аналізу у науковому дослідженні. Моделі у 

науковому дослідженні. 

Тема 13. Зміст і етапи науково-дослідної роботи студента 

Вимоги до проведення наукового дослідження. Послідовність проведення наукового 

дослідження. Науковий напрямок, проблема і тема наукового дослідження. Основні критерії 

вибору теми наукового дослідження: актуальність, новизна, перспективність, ефективність, 

відповідність тематичній спрямованості наукової роботи колективу. Структура наукової 

роботи. Складання плану наукового дослідження. Методологічний апарат наукового 

дослідження. Мета та завдання дослідження. Зведення і опрацювання результатів 

дослідження. Теоретичний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження. 

Упровадження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів 

дослідження 

Тема 14. Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження  
Наукова публікація. Поняття, функції, види. Роль малих жанрів наукової мови. 

Анотація. Тези наукової доповіді. Реферат. Рецензія. Наукова стаття. Її структурні елементи. 

Наукова монографія. 

Тема 15. Курсова та бакалаврська роботи: написання оформлення, захист 

Курсова робота: загальна характеристика, послідовність, виконання та оформлення. 

Сутність і завдання бакалаврської роботи. Вимоги до кваліфікаційної роботи. Вибір та 

затвердження теми дослідження. Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності 

дослідження, формулювання теми дослідження, мети і завдань дослідження. Визначення 

структури наукового дослідження. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та 

визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми. Визначення 

наукової та практичної значущості отриманих результатів дослідження. 

 

 Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

ТЕМА 1. «Вступ до фаху» як навчальна дисципліна. Впровадження спеціальності 

«Дошкільна освіта» як суспільна потреба.  

ТЕМА 2. Історія розвитку спеціальності протягом ІХ – ХІХ ст. 

ТЕМА 3. Формування  спеціальності Дошкільна освіта у ХХ – ХХІ ст. 

ТЕМА 4. Правові основи підготовки фахівців з до шкільництва в умовах інформатизації 

суспільства. 

ТЕМА 5. Підготовка фахівців з дошкільництва: вітчизняний та зарубіжний 

досвід 

ТЕМА 6. Напрями професійної діяльності у сфері Дошкільної освіти  

комунікацій 

ТЕМА 7. Культура поведінки та службовий етикет фахівців з до шкільництва  

ТЕМА 8. Організаційні основи наукових досліджень 

ТЕМА 9. Інформаційна база наукових досліджень 

ТЕМА 10. Зміст і етапи науково-дослідної роботи студента 

ТЕМА 11. Оформлення та впровадження результатів наукового дослідження 

ТЕМА 12. Курсова та бакалаврська роботи: написання оформлення, захист  

 

 Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Вступ ло спеціальності з ОНД» становить 60 год. 

для денної форми навчання та 108 годин заочної форми навчаняя  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до практичних занять; 

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка і написання доповідей (рефератів); 



 підготовка презентацій; 

 написання есе; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 
екзамену. 

 

№ 

з/п 

 

Вид роботи 

Кількість 

годин 

очна/заочн 

а 

 

Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 6 Конспект лекцій 

2. Підготовка до практичних занять 16 Усна відповідь 

3. Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку 

8 Усна відповідь, конспект 

4. Підготовка і написання рефератів 

(доповідей) 

8 Реферат (доповідь) 

5. Підготовка презентацій 10 Презентація 

6. Написання есе 8  

7. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4 - 

 Разом 60  

 

Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у 

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково - 

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 Форми поточного контролю: усне опитування 
 Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

 Форми підсумкового контролю: залік 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Результати вивчення навчальної дисципліни оцінюються за допомогою модульної 

контрольної роботи, яка складається з двох питань та одного завдання, наприклад:  

1. Поняття про Дошкільництво сучасного суспільства,. 

2. Прийоми керівництва в різних вікових групах. 

3. Здійснити анотування наукової статті зі спеціальності. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Рівні навчальних 

досягнень 

100- 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

 

 

 

 

Відмінний 

 

 

 

 

100…90 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, висловлює свої 

думки, робить аргументовані 

висновки, рецензує відповіді 

інших студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор- 

 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед- 

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 



маційні технології для 

поповнення власних знань 

перед ним завдань 

 

 

Достатній 

 

 

89….70 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні   висновків,  

застосу- 
ванні теоретичних знань на 
практиці 

 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

перед- бачені програмою; 

має стійкі навички 

виконання завдання 

 

 

Задовільний 

 

 

69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття навчального 

мате- ріалу 

 

 

має елементарні,

 нестійкі навички 

виконання завдань 

 

 

Незадовільний 

 

 

50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному 

загальному обсязі навчального 

матеріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді 
допущено суттєві помилки 

 

планує та 

завдання 

викладача 

 

виконує

 частину за

 допомого

ю 

 

Неприйнятний 

 

25…1 

 

студент не 

матеріалом 

 

володіє 

 

навчальни

м 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 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 й 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. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й 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. 

 Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 

наводить приклади, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 

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 питань, наводить приклади, 

використовує обов’язкову літературу, 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. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, припускається суттєвих 

неточностей та помилок. 

 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє темою, 

однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання теми, не розкриває зміст теоретичних 
питань і практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, припускається суттєвих помилок, відповідає  
на запитання, що потребують однослівної відповіді. 



0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє темою та не в змозі 

його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 

 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «30» балів за 

такими критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

5 

(28-30 балів) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 

наводить приклади, вільно послуговується науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 

4 

(21-27 балів) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 

 

3 

(16-20 балів) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

припускається суттєвих неточностей та помилок. 

2 

(0-15 балів) 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання тем, не 

розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

 

 Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Вивчення навчальної дисципліни завершується іспитом, який виставляється на 

основі всіх виконаних студентом видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Ноутбук, проєктор, веб- сервіс Google Classroom. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 Основні джерела. 
1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед 

молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. 

Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 170 с. 

2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. 

Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. 

К. ; Таксон, 2016. 234 с. 

1. Базовий компонент дошкільної  освіти (нова редакція)// Дошкільне 

виховання, №7, 2012—С.4-19. 

2. Богуш А. М. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти // 

Дошкільне виховання , №7, 2012—С.20-23. 

3. Закон України «Про охорону дитинства» 

//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


4. Закон України «Про дошкільну освіту»// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

5. Закон України «Про вищу освіту»// http://zakon0.rada.gov.ua/laws/1556- 18 

6. Долинна О. П., Жуковська О. В. Про організовану і самостійну діяльність дітей у 

дошкільному навчальному закладі Дошк.вих.— 2010.№10.—С.7-15. 

7. Конвенція ООН про права дитини // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

8. Луценко І. О. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись. Готуємося до мовленнєвого 

спілкування з дошкільниками / І. О. Луценко – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Світич, 

2013. – 208 с. 

9. Луценко І.О. Діалог В. Сухомлинського з дитиною: секрети педагогічної майстерності // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник наукових праць/ за ред. О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської. – 

Випуск 1.47 (114). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С.166 – 170. 

10. Луценко Ірина Емоційно-ціннісне ставлення вихователя до дитини як пріоритетний 

чинник забезпечення її психологічного благополуччя // Вісник Інституту розвитку 

дитини. Вип. 37. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць.– 

Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

2015.– С.70–76. 

11. Луценко І. Спілкуємося на рівних. Організація комунікативно- мовленнєвої діяльності 

дошкільнят на засадах дитиноцентризму/ Ірина Луценко// Дошкільне виховання. – № 1 – 

2015. – С.5 – 10. 

12. Луценко І. Виховуємо громадянина. Морально-правові аспекти вихованості / Ірина 

Луценко // Дошкільне виховання. – № 4 – 2016. – С.9 – 13 

13. Луценко І. Дошкільна освіта і глобалізація. Пріоритетні напрями виховання дошкільнят/ 

Ірина Луценко // Дошкільне виховання. – № 3 – 2016. – С.2 – 5. 

14. Марочко Г. Професіоналізм вихователя дитячого будинку // дошкільне виховання. - №2, 

2002. 

15. Науково-дослідна робота студентів за спеціальністю «Дошкільна освіта»: навчально-

методичний посібник для студентів ВНЗ. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 13-

25. 

16. Організована навчально пізнавальна діяльність дітей у дошкільному закладі 

//Вихователь-методист дошкільно закладу.-2010.№7—С.14-26. 

17. Положення Про дошкільний навчальний заклад // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF 

18. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» // Палітра 

педагога , №3,2012―С.4-39. 

19. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів  вищих

навчальних закладів.―К. : «Академ. Видавн. 

3. »,2006.—456с 

 Допоможні джерела 

1. Бурова А.П.  Організація   ігрової   діяльності   дітей   дошкільного   віку 

Тернопіль:,2010,—256с. 

2. Кононко О.Соціально – емоційний розвиток особистості. – К.: Освіта. – 1998. 

3. Кучерявий О. Засади організації професійного самовиховання педагогів дошкільних 

закладів і початкової школи // Освіта і управління. – 2000/2001. Т.4. – № 1-2. с. 115-127. 

4. Ладивір С. О., Долинна О. П., Котирло В. В., Кулачківська С. Є., Тищен ко С.П.,Вовчик -

Блакитіна О. О., Приходько Ю. О.Виховання гуманних почуттів  у  дітей  :  Серія   

«Дитина   замовляє   розвиток».   За наук.ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю,Манилюк / 

Тернопіль: Мандрівець,2010.168с. 

5. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника 

6. / Тернопіль : Мандрівець,2008.—152с. 

7. Поніманська Т. І., Козлюк О. А., Морчун Т. В. Виховання людяності (До базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі») — Методичний посібник/ К.: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF


Міленіум,2008. —138с. 

8. .Чи можу я бути педагогом? // Дошкільне виховання. - №3, 2000. 

9.  Щербакова К. Й, Вступ до спеціальності: навчальний посібник—К. : Вища школа,1990.- 

166с. 

10. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2009. – 168 с. 

 

 Інтернет-ресурси 

1. Положення про кваліфікаційні роботи URL: http://idgu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-kvalifikacijni-roboty-zi-zminamy-sajt-26.11.2018-.pdf 

2. Положення         про         курсові        роботи        URL: http://idgu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2016/06/polozhennja-pro-kursovi-roboti-pechat-23.12.pdf 

3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

р. № 266 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

4. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF#Text 

5. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) 

URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=548&Itemid=388 
 

 
11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20  / 20  Н.Р.1 

 
 
 

1 
Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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