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1.  
15.09.2020 Тема 1. Система вищої освіти в 

Україні. Навчальний заклад, у 

2      

Вид 

заняття 

 В тому числі СР Всього  

Л ПС ЛР  

 К-сть 

годин в 

семестрі 
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якому здобуваєте фахову 

підготовку. 

 

2.  

22.09.2020   Тема 2. Особливості педагогічної 

професії. 
2 Мета та пріорітетні 

напрями розвитку 

освіти. 

3  

3.  
29.09.2020  Тема 3. Структура й управління 

закладами вищої освіти в Україні. 
2   Особливості 

педагогічної професії. 

4  

4.  

06.10.2020 Тема 4. Сутність та форми 

організації самостійної роботи 

студентів. 

2   Стандарти в освіті. 

Державний стандарт 

вищої освіти. 

3  

5.  13.10.2020 

  Тема 5. Модель сучасного педагога. 

Вихователь дітей дошкільного віку  в 

сучасному суспільстві. 

2 Педагогічна практика 

студентів зі 

спеціальності 012-

дошкільна освіта. 

Контроль та оцінка 

досягнень самостійної 

діяльності студентів. 

3 Опитуван

ня 

відповідно 

до питань 

семінару 

6.  

20.10.2020 
  Тема 6. Методика організації 

самостійної роботи студентів із 

першоджерелами. 

2 Подивитися за власним 

бажанням кінофільм 

(“Операція И та інші 

пригоди Шуріка”, 

“Кур’єр”, “Приходьте 

завтра” та ін.), зробити 

аналіз та 

прокоментувати як 

вирішується проблема 

студентського буття. 

4  

7.  
27.10.2020 

Тема 7. Спілкування як основа 

педагогічної діяльності. 
2   Педагогічні здібності. 

Педагогічні знання і 

уміння. 

3  

8.  
 

  Тема 8. Професійне самовиховання 

майбутнього педагога. 
2 Скласти особисту 

програму професійного 

самовиховання. 

4 Аналіз 

особистих 

програм 



9.  

 
 Тема 9. Організація навчально-

дослідної, науково-дослідної 

роботи студентів і педагогічної 

практики в ЗВО. 

2   Де і яким чином 

здійснюється практична 

професійна підготовка 

вихователя ЗДО? 

4  

10.  
 

   Тема 10. Єдність педагогічної 

практики, педагогічної науки та 

педагогічної освіти. 

2 Сутність та зміст 

поняття “педагогічна 

діяльність”. 

3 Обговорен

ня статей 

11.  

 
 Тема 11. Форми організації 

навчання у вищому навчальному 

закладі. 

2   Права та обов’язки студентів. 

Порівняння таблиць шкал 

оцінювання навчальних 

досягнень студентів (ЕСТS, 

національна шкала). 

4  

12.  

 
  Тема 12. Контроль знань за модулем №1 2 Стилі педагогічної 

взаємодії вихователя, 

дітей і батьків 

вихованців. 

4 Контроль 

знань 

13.  

 
Тема 13. Сучасні типи закладів 

дошкільної освіти. 
2   Переглянути художній 

фільм “Усатий нянь” та 

зробити коментар до 

його змісту. 

2  

14.  

 
  Тема 14. Турбота держави про 

всебічний розвиток дитини. 
2 Взаємодія дитинства і 

дорослого світу. 

2 Опитува

ння 

відповід

но до 

питань 

семінару 

15.  

 
Тема 15. Єдність педагогічної 

практики, педагогічної науки та 

педагогічної освіти. 

2   Професійна 

компетентність педагога 

в системі дошкільної 

освіти. 

 

2  

16.  

 
  Тема 16. Нормативні документи, що 

визначають діяльність ЗДО в Україні. 

2 Базовий компонент 

дошкільної освіти в 

Україні. 

 

3  



17.  

 
Тема 17. Основні державні і 

додаткові освітні програми в 

сучасному  закладі дошкільної 

освіти. 

2   Стандарти в освіті. 

Державний стандарт 

вищої освіти. 

 

 

3 

 

 

 

 

18.  

 
  Тема 18. Контроль знань за модулем №2. 

 Підсумкове заняття 

2 

 

 

 

Що таке педагогічна 

майстерність? 

 

 

3 

 

Контроль 

знань 

Всього годин 

за семестр 90 
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Викладач:                                        М. В. Нестер 


