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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 8 
Лекції: 30 - 

56 10 

Модулів: 3 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 240 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

60 12 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

122 218 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення дисципліни –  історичні витоки розвитку дошкільної педагогіки, 

значення дошкільного дитинства як соціально-педагогічного явища на різних етапах розвитку 

вітчизняного та європейського освітнього простору, що підтверджено науковими доробками 

видатних представників наукової думки минулого і сучасності. 

Метою навчальної дисципліни формування особистості конкурентоспроможного фахівця, 

здатного розв’язувати складні нестандартні професійні завдання і проблеми інноваційного та 

дослідницького характеру в галузі дошкільної освіти, забезпечити освітній процес в сучасних умовах 

закладу дошкільної освіти, адаптуватися до трансформаційних змін в освітній галузі, здійснювати 

інтеграцію в європейський освітній простір. 

.Міждисциплінарні зв’язки: Навчальний матеріал курсу спирається на базові положення 

педагогіки загальної, вступу до спеціальності, 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) 
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С
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ті

й
н

а 

р
о

б
о
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Змістовий модуль 1. Загальні засади дошкільної педагогіки. Розвиток 
теорії і практики дошкільної педагогіки. 

1 Предметі методи дошкільної 

педагогіки. 

4 2 2 4  2   10 

2  Виховання і розвиток

 особистості 

дошкільника. 

4 2 2 2   2  10 

3 Програма виховання  в 

дошкільному закладі. 

4 2 2 6  2   10 

4 Мета і завдання

 виховання 

дітей дошкільного віку. 

4 2 2 4   2  10 



5 Суспільне 

дошкільне виховання в системі 

України. 

4 2 2 4  2   10 

 

 

Змістовий модуль 2. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. 

6 Фізичне 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2 2 4   2  10 

7 Розумове виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2 2 6     10 

8 Сенсорне виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2 2 2     8 

9 Загальні основи дошкільної 

дидактики. Заняття як форма 

 організації 

навчання. 

4 2 2 4     8 

10 Моральне виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2 2 4     7 

11 Трудове виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2 2 4     5 

12 Естетичне виховання дітей 

дошкільного віку. 

7 2 2 2     5 

 Змістовий модуль 3. Виховання дітей у грі. 

13 Теорія гри. 4 2 2 4     5 

14 Іграшка. 4 2 2 4     5 

15 Творчі ігри. 6 2 2 6     5 

15 Театралізовані 

ігри. 

 2 2       

16 Будівельно- конструктивні ігри.  2 2       

17 Дидактичні ігри.  2 2       

 Змістовий модуль 4. Історія дошкільної педагогіки: зміст та основні поняття 

18 Поняття про історію педагогіку, 

джерела історії педагогіки. 

Основні теорії походження 

виховання. Особливості 

дошкільного виховання на різних 

етапах розвитку первісного 

суспільства 

 4 4       

19 Проблема дошкільного виховання у 

творчій спадщині Яна-Амоса 

Коменського 

 4 4       

20 Педагогічна думка, освіта, 

становлення дошкільної національної 

педагогіки в кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст. Педагогічний 

доробок Б.Грінченка. Педагогічні 

погляди С. Русової та Г.Ващенка.  

 4 4       



21 Розвиток освіти, дошкільного 

виховання і культури в УНР. 

Педагогічна спадщина А.Макаренка. 

Освіта і виховання в роки Другої 

світової війни. Стан освіти і 

дошкільного виховання в Україні у 

60-80-ті роки. Педагогічна спадщина 

В.Сухомлинського 

 4 6       

22 Побудова національного дошкільного 

виховання, освіти та педагогічної 

науки незалежної суверенної України. 

Дошкільна та шкільна освіта. 

Основоположні документи з питань 

освіти та дошкільного виховання. 

Основні напрями розвитку до 

шкільного виховання, школи, вищої 

освіти в перебудовний період та в 

незалежній Українській державі. 

 4 6       

Проміжний контроль          

Підсумковий контроль 
(для екзаменів) 

         

Разом: 118 56 60 122  6 6  108 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Змістовий модуль  І. Загальні засади дошкільної педагогіки. 

Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки. 

 Тема 1.1. Предмет і методи дошкільної педагогіки. 

Предмет педагогіки як науки. Становлення педагогіки, виділення дошкільної 

педагогіки в окрему науку. Джерела та методологія дошкільної педагогіки. Основні 

педагогічні поняття. Система педагогічних  наук, зв’язок дошкільної педагогіки з іншими 

науками. Педагогічне дослідження і методи. 

 Тема 1.2. Виховання і розвиток особистості дошкільника. 

Соціальне і біологічне у розвиткові людини. Єдність і взаємодія виховання і розвитку в 

становленні особистості дитини. Виховання та вікові особливості дітей. Вікова періодизація 

дитинства. Вікові й індивідуальні особливості дітей. Обдаровані діти.  

 Тема 1.3. Програма виховання в дошкільному закладі. 

Історія створення програми виховання в дошкільному закладі. Принципи побудови 

програми. Характеристика сучасних програм дошкільної освіти в Україні. 

 Тема 1.4. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

Ідеал і мета виховання. Завдання виховання дітей дошкільного віку. Гуманізація і 

демократизація дошкільної освіти. Педагогіка співробітництва у дошкільному закладі. Сучасні 

концепції дошкільної освіти. 

 Тема 1.5. Суспільне дошкільне виховання в системі освіти  України. 

Характеристика суспільного дошкільного виховання. Проблеми становлення 

національного дошкільного закладу: типи дошкільних  закладів; підготовка кадрів 

дошкільних працівників та підвищення їх кваліфікації. 

Основні документи дошкільної освіти. Закон України “Про дошкільну освіту”. Базовий 

компонент дошкільної освіти в Україні. 

 



Змістовий модуль ІІ. Зміст і методи виховання дітей дошкільного 

віку. 

 Тема 2.1. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

Поняття про фізичний розвиток і фізичне виховання. Розвиток теорії фізичного 

виховання дітей-дошкільників. Завдання фізичного виховання дітей. Засоби 

фізичного виховання дітей дошкільного віку. Режим як активний засіб розвитку 

дитини, його фізіологічні основи, педагогічні вимоги до побудови режиму. 

Особливості методики проведення режимних процесів. Індивідуалізація дитини. 

Реалізація освітніх завдань під час здійснення режимних процесів. Умови, принципи та 

методи і прийоми виховання культурно-гігієнічних навичок. 

 Тема 2.2. Розумове виховання дітей дошкільного віку. 

Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання дітей дошкільного віку. 

Розвиток теорії розумового виховання дітей. Завдання розумового виховання 

дошкільників. Роль діяльності  в розумовому розвитку. Зміст і засоби розумового 

виховання дітей-дошкільників. 

 Тема 2.3. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку. 

Поняття про сенсорне виховання дітей дошкільного віку, його умови. Сенсорне 

виховання в системах Ф. Фребеля, М. Монтесорі, О.Декроля. Завдання, зміст, методи 

сенсорного виховання. Етапи сенсорного виховання дітей-дошкільників у сучасній 

дошкільній педагогіці. 

 Тема 2.4. Загальні основи дошкільної дидактики. 

Загальні основи дошкільної дидактики. Розробка проблеми теорії дошкільного 

навчання в працях  Є.Фльоріної,  Л.  Виготського,  О.  Усової, О. Запорожця. 

Особливості навчання дітей дошкільного віку. Зміст, принципи і типи організації 

навчання. Методи і форми організації навчання дітей-дошкільників. Заняття як 

провідна форма навчання. Особливості змісту і методики проведення занять у різних 

вікових групах. Підготовка до проведення занять, переорієнтування вихователя на 

продуктивні, проблемно-пошукові методи навчання. Використання інноваційних 

технологій навчання дітей-дошкільників. 

Тема 2.5. Моральне виховання дітей дошкільного віку. 

Поняття про моральний розвиток і моральне виховання. Розвиток теорії 

морального виховання дітей. Завдання  морального  виховання. Методи морального 

виховання. Виховання вольової поведінки дітей- дошкільників. Виховання основ 

гуманізму. Виховання патріотичних та громадських почуттів у дітей. 

Тема 2.6. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 

Значення та необхідність трудового виховання дітей дошкільного віку. Розвиток 

теорії трудового виховання. Завдання трудового виховання. Особливості трудової 

діяльності дошкільників. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види праці дітей. 

Форми організації трудової діяльності дітей-дошкільників. 

Тема 2.7. Естетичне виховання дітей дошкільного віку. 

Поняття про естетичний розвиток і естетичне виховання. Розвиток теорії 

естетичного виховання.  Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби 

та методи естетичного виховання дітей- дошкільників. 



Змістовий модуль ІІІ. Виховання дітей у грі. 

 Тема 3.1. Теорія гри. 

Теорія гри. Походження гри в історії суспільства, її зв’язок з працею і 

мистецтвом. Наукові теорії та сучасні дослідження гри. Особливості гри як 

засобу всебічного розвитку дитини. Класифікація дитячих ігор. 

 Тема 3.2. Іграшка. 

Іграшка. Виховна і освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Українська 

народна іграшка, її регіональні особливості. Види дитячих іграшок. Вимоги до 

іграшок. 

 Тема 3.3. Творчі ігри. 

Характерні риси творчої гри, її виховне значення. Педагогічні 

дослідження вчених про виховання дітей в творчих іграх. Передумови 

розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Етапи становлення та рівні 

розвитку творчої гри у дошкільному віці. Сюжетно-рольові ігри, їх 

соціальна обумовленість, методика формування  ігрового  співавторства дітей 

в різних вікових групах. 

 Тема 3.4. Театралізовані ігри. 

Значення та особливості театралізовано-ігрової  діяльності дітей- 

дошкільників. Характеристика видів театралізованих ігор-драматизацій, їх 

завдання, прийоми керівництва в різних вікових групах. 

 Тема 3.5. Будівельно-конструктивні ігри. 

Будівельно-конструктивні ігри, їх своєрідність, зміст, програмові завдання. 

Види та особливості будівельного матеріалу в різних вікових групах. Розвиток 

навичок у самостійній будівельно-ігровій  діяльності дошкільнят. Роль 

вихователя у розвитку будівельно-конструктивних ігор в різних вікових групах. 

 Тема 3.6. Дидактичні ігри. 

Дидактичні ігри їх особливості, структура. Місце дидактичної гри у 

педагогічному процесі. Види дидактичних ігор. Педагогічне керівництво 

дидактичними іграми. 

Змістовий модуль 4. Історія дошкільної педагогіки: зміст та основні поняття 

Тема 4.1. Поняття про історію педагогіку, джерела історії педагогіки 

Основні теорії походження виховання. Особливості дошкільного виховання на 

різних етапах розвитку первісного суспільства 

Тема 4.2. Проблема дошкільного виховання у творчій спадщині  

Яна-Амоса Коменського 

Дослідження творчої спадщини Яна Амоса Коменського, його внесок у сучасний 

процес навчання у системі шкільної освіти. Окремі аспекти педагогічної спадщини та 

філософських поглядів Яна Амоса Коменського.. Актуальність ідей вченого для розвитку 

сучасної педагогічної науки 



Тема 4.3.Педагогічна думка, освіта, становлення дошкільної національної 

педагогіки в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Педагогічний доробок Б.Грінченка. Педагогічні погляди С. Русової та Г.Ващенка. 

Тема 4.4.Розвиток освіти, дошкільного виховання і культури в УНР. 

Педагогічна спадщина А.Макаренка. Освіта і виховання в роки Другої світової 

війни. Стан освіти і дошкільного виховання в Україні у 60-80-ті роки. Педагогічна 

спадщина В.Сухомлинського 

Тема 4.5.Побудова національного дошкільного виховання, освіти та 

педагогічної науки незалежної суверенної України. 

Дошкільна та шкільна освіта. Основоположні документи з питань освіти та 

дошкільного виховання. Основні напрями розвитку до шкільного виховання, школи, 

вищої освіти в перебудовний період та в незалежній Українській державі.  

 

 Тематика семінарських занять. 

Предмет і методи дошкільної педагогіки. 

Виховання і розвиток особистості дошкільника. 

Програма виховання в дошкільному закладі. 

Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 

Суспільне дошкільне виховання в системі освіти України. 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку 

Розумове виховання дітей дошкільного віку. 

Сенсорне виховання дітей дошкільного віку. 

Загальні основи дошкільної дидактики. 

Моральне виховання дітей дошкільного віку. 

Трудове виховання дітей дошкільного віку. 

Естетичне виховання дітей дошкільного віку. 

Теорія гри. 

Іграшка. 

Творчі ігри. 

Театралізовані ігри. 

Будівельно-конструктивні ігри. 

Дидактичні ігри. 

Основні теорії походження виховання 

Педагогічна система Я.А.Коменського 

Педагогічний доробок Б.Грінченка. Педагогічні погляди С. Русової та Г.Ващенка. 

Педагогічна спадщина А.Макаренка. Освіта і виховання в роки Другої світової війни 

Основні напрями розвитку до шкільного виховання, школи, вищої освіти в перебудовний 

період та в незалежній Українській державі. 

 

 

 Організація самостійної роботи студентів. 



Загальний обсяг СРС з дисципліни «Дошкільна педагогіка з історією» 

становить 122 год. для денної форми навчання та 218 годин заочної форми навчаня 

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 20 Конспект лекцій 

2. Підготовка до практичних занять 20 Усна відповідь 

3. Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку 

20 Усна відповідь, конспект 

4. Підготовка і написання рефератів 

(доповідей) 

20 Реферат (доповідь) 

5. Підготовка презентацій 10 Презентація 

6. Написання есе 20  

7. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

12 - 

 Разом 122  

 

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: іспит 

 Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

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.Характеристика видів театралізованих ігор-драматизацій, їх завдання,  

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- 

маційні технології для поповнення 

власних знань 

 
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 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 допомогою 

 
Неприйнятний 

 
25…1 

 

студент не 

матеріалом 

 

володіє 

 

навчальним 
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. 
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1. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / Поніманська Т. І. - К.: 

Академвидав, 2006.- 456 c. 

2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підручник / Т.І.Поніманська. 2-ге 

вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013. – 464 с. - (серія «Альма-матер»). 

3. Кононко О. Л. Принципи особистісно орієнтованої системи виховання / О. 
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с. 
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Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – №5. – С. 7 – 9. 

9. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в україні: 

Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. – Донецьк, 2008. – 

231с. 

10. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія /Упор. З.Н.Борисова, 

В.З.Смаль. – 2-е вид., доп. – К.: Вища шк., 1990. – 423 с. 22. 

11.  Історія педагогіки /За заг. Ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. 23. 

Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія /Упоряд. О.О. Любар; 

За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. 24.  

12. Коменский Я.А., Локк Дж., Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое 

наследие.- М.: Педагогика, 1988- 416 с. 25. Конституція України // 

Урядовий кур’єр. - № 129-130 від 13 липня 1996 р. 26.  

13. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994 27. 

Латышина Д.И. История педагогики.- М., 2003, с. 35-41. 28.  

14. Левківський М.В. Історія педагогіки.- Київ. 2003, с.512. 29.  

15. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки.- Харків, 2002. 30.  

16. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) Життєписи великих українців. - К., 

Либідь, 1999, с. 566-655. 31.  

17. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1993. 

32. Рахман Д.А. Джон Локк. Его учение: о познании, праве и воспитании. 

Харьков, 1924. 33 

18.  Фребель Ф. Воспитание человека // Избр. Пед. соч. – М., 1986. 34. 



Фребель  

19. . Детский сад // Там же. 35. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / 

Упор. та автори вступних нарисів З.Н.Борисова, В.У. Кузьменко.-К., 2004. 

36.  

20. Цирульников А.М. История образования в портретах и документах.- М., 

2001. 

  

 Допоможні джерела 

1. Лисенко Н. В., Кирста н. Р., Педагогіка українського довкілля: у 2 ч.: - 

навч. посібник - К.: Вища школа, 2006. – ч.1.- 302 с. 

2. Кононко О. Л. Принципи особистісно орієнтованої системи виховання / 

О. Л. Кононко // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2008. – №1 

– С. 8 17. 

3. Врочинська Л. І. Народна казка як засіб виховання гуманної поведінки у 

старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та 

методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові 

записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 29. 

– Рівне: РДГУ, 2004. – С. 142–144 

4. Духонченко О. В. Етичні бесіди з малюками / О.В. Духонченко // 

Дошкільний навчальний заклад. – 2007. – №1. – С. 29 – 36 

5. Закон України «Про дошкільну освіту» від 05.12.2012 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

6. 20. Закон України «Про освіту» від 01.04.2014 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20освіту2628-

14/page 

7. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», 

кер. проекту Жебровський Б. М. – К., 2010. – 37 с. 

8. Дичківська    І. М.     Марія     Монтессорі:    теорія     і    технологія     / І. 

М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – К., 2006. – 306с. 

9. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Навчальний посібник / Вільчковський Е. С., Курок О. І. – [Для студентів 

дошкільних факультетів педагогічних ВНЗ]. – К. : Университетская книга,  

2008. – 426 с. 

 

  

 Інтернет-ресурси 

1. «Методичні рекомендації до програми виховання та навчання дітей від двох до семи 

років «Дитина» -  http://nauch.com.ua/psihologiya/5477/index.html 

2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. 

Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.) - http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-
cerednya/doshkilna/progr_rozv/1.pdf 

3. «Методичні рекомендації до програми виховання та навчання дітей від двох до семи 

років «Дитина» -  http://nauch.com.ua/psihologiya/5477/index.html 

4. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. 

Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.) - http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-

cerednya/doshkilna/progr_rozv/1.pdf 
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