
Практичне заняття № 1 

План 

Тема:  Виховання як фактор розвитку. 
1. Роль дорослого у розвитку дитини. Виховання і навчання. 

2. Поняття про «зону найближчого розвитку» та сензитивні періоди розвитку. 

3. Педагогічна періодизація дошкільного дитинства. 

4. Обдарованість та проблеми виховання обдарованих дітей. 

5. Реабілітаційна педагогіка. 

Завдання для самостійної роботи 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі. 

За сучасними документами дошкільної освіти (Закон України „Про дошкільну 

освіту”, Базовий компонент дошкільної освіти, Концепції дошкільного виховання) 

виділити та законспектувати актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти. 

 

Практичне заняття № 2 

План 

Тема. Розвиток теорії і практики вітчизняної  дошкільної освіти.  
1. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у 

першій  половині XX ст. 

2. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст. 

Завдання для самостійної роботи: 

Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. 

Опрацювати самостійно питання, скласти таблицю: провідні педагоги 

тогочасного періоду та їх погляди на виховання та освіту ( Роберт Оуен, Фрідріх-

Вільгельм Фребель, Поліна Кергомар, Тарас Шевченко, Микола Костомаров, 

Олександр Духнович, Михайло Драгоманов, Микола Пирогов, Костянтин 

Ушинський). 

 

Практичне заняття № 3 

План 

Тема.Розвиток і виховання дітей 1-3 року життя 

1. Лінії розвитку дітей раннього віку. 

2. Організація життя дітей.. 

3.  Організація і методика проведення ігор- занять. 

Завдання для самостійної роботи: 

Діти дошкільного віку, їх особливості.  

Ідеал і мета виховання (конспект питань) 

Скласти твір – мініатюру або вірш на тему: «Моя професія –  вихователь. Зміст 

роботи вихователя та вимоги до неї». 

 

Практичне заняття № 4 

План 



Тема . Вимоги чинних програм щодо змісту та завдань фізичного виховання 

дошкільників різних вікових груп. 
(робота з чинними програмами розвитку) 

Завдання для самостійної роботи: 

Розвиток теорії фізичного виховання.( Я.-А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

Й. Т. Песталоцці, Г. Сковорода, К. Ушинський, П. Лесгафт, В. Гориневський, С. 

Русова, В. Сухомлинський – розглянути погляди вчених, оформити основні ідеї та 

погляди в таблиці). 

 

Практичне заняття № 5 

План 

Тема  Організація харчування дітей в дошкільному закладі  

1. Підготовка дітей до прийняття їжі.  

2. Формування навичок культурної  їди. 

3. Виявлення причин поганого апетиту і способи усунення їх. 

Завдання для самостійної роботи: 

Народна педагогіка про фізичний розвиток дітей (підібрати приказки, загадки, 

казки, звичаї, прикмети в яких відображене значення фізичного розвитку, 

виховання, вдосконалення в житті людини ). 

 

Практичне заняття № 6 

План 

Тема . Організація та методика проведення роботи з дітьми в першу половину 

дня  
1. Значення і місце ранкового прийому дітей. 

2. Зміст дитячої діяльності в першу половину дня та методика керівництва нею. 

3. Організація дитячого сну. 

4. Індивідуальна робота з дітьми. 

 

Практичне заняття № 7 

План 

Тема. Організація та методика проведення роботи з дітьми в другу половину 

дня  

1. Зміст дитячої діяльності в другу половину дня та методика керівництва нею. 

3. Організація дитячого сну. 

4. Індивідуальна робота з дітьми. 

 

Практичне заняття № 8 

План 

Тема. Методика проведення прогулянки 
1. Планування роботи з літьми різних вікових груп. 

2. Моделювання роботи з дошкільниками. 



 

Завдання для самостійної роботи: 

Підібрати ігри з сенсорного виховання. Проаналізувати рівень сенсорного 

розвитку дітей 

 

Практичне заняття № 9 

Контроль знань (тестування). 

 

Практичне заняття № 10 

План 

Тема . Зміст навчання дітей дошкільного віку  

1. Принципи змісту навчання. 

2. Енциклопедичний зміст навчання дітей дошкільного віку. 

3. Індивідуально- диференційований підхід да навчання дітей. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентації про внесок видатних педагогів (Я. А. Коменський, Ф. 

Фребель, М. Монтессорі, К.Д. Ушинський та ін.) у дошкільну дидактику 

 

Практичне заняття № 11 

План 

Тема . Принципи і типи навчання дітей дошкільного віку 

1. Принципи навчання.  

2. Типи навчання, їх характеристика. 

Завдання для самостійної роботи: 

Самостійно опрацювати. 

1.  Основні категорії дошкільної дидактики. 

2.  Народна дидактика. 

3. Розвиток вітчизняної та зарубіжної теорії дошкільного навчання. Наукові 

дослідження проблем дошкільної дидактики 

 

Практичне заняття № 12 

План 

Тема . Вимоги до організації і проведення заняття з дітьми дошкільного віку 

1. Принципи навчання.  

2. Типи навчання, їх характеристика 

Завдання для самостійної роботи: 

Ознайомитись з Базовим компонентом дошкільної освіти, опрацювати всі його 

розділи 

 

Практичне заняття № 13 



План 

Тема. Виховання у дітей гуманних почуттів 

1. Сутність поняття «гуманізм». Завдання виховання у дошкільників гуманного 

ставлення до оточуючих. 

2. Розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку. Роль соціальних емоцій у 

моральному вихованні дітей. 

3. Шляхи і засоби виховання гуманних почуттів у дошкільників. 

4. Роль художньої літератури у вихованні гуманних почуттів. 

5.  
Завдання для самостійної роботи: 

Оформити у таблицю завдання морального виховання дітей дошкільного віку з 

ускладненнями від групи до групи ( на основі діючих програм розвитку дітей 

дошкільного віку). 

Одним із суттєвих недоліків у галузі морального виховання є розрив між 

уявленнями дітей про норми поведінки та їх власними вчинками, між моральними 

почуттями дитини та її поведінкою. В чому, на ваш погляд, полягають причини 

даного явища? 

 

Практичне заняття № 14 

План 

Тема. Виховання вольової поведінки та дисциплінованості  

1.Розвиток волі у дітей дошкільного віку. 

2. Виховання дисциплінованості. 

3. Культура поведінки дитини, її зміст. 

Завдання для самостійної роботи: 

З книги В.О. Сухомлинського „Хрестоматия з етики” підібрати 2-3 оповідання та 

запропонувати зміст і форми роботи з дошкільниками за ними. 

Наведіть (письмово) 15 схвалюючих і 15 засуджуючих висловів вихователя. Дайте 

відповідь на наступні запитання: які висловлювання повинні переважати, коли 

вихователь схвалює дитину (її особистість або конкретний вчинок)? Які 

висловлювання повинні переважати, коли вихователь засуджує вчинок дитини? Чи 

має значення у схваленні та засудженні те, хто і як схвалює або засуджує 

дитину? Свою відповідь підтвердіть прикладами з практики (письмово). 

 

Практичне заняття № 15 

План 

Тема . Вимоги чинних програм щодо змісту та завдань морального виховання 
Практична  робота  з чинними програмами. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти перелік питань, відповіді на які виявляють уявлення дітей про своє рідне 

місто, рідну країну, її столицю. Визначити, чи виходять їхні уявлення про 

Батьківщину за межі рідного міста, де вони народились. 



Підготувати презентації  на тему «Педагогу, батькам і дітям»:  

 про столовий етикет; 

 про елегантність і культуру одягу; 

 про гостьовий етикет; 

 про дотримання етикету у громадських місцях. 

Скласти портрет ідеально вихованої дитини молодшого, середнього і старшого 

дошкіьного віку. 

 

Практичне заняття № 16 

План 

Контроль знань  (усне опитавання). 

 

Практичне заняття № 17 

План 

Тема . Народна педагогіка про трудове виховання. 
1.Опрацювання літературних джерел з теми. 

 

Практичне заняття № 18 

План 

Тема . Моделювання роботи з дітьми щодо трудового виховання в групах 

раннього і молодшого дошкільного віку. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити порівняльний аналіз завдань трудового виховання дітей у чинних 

програмах виховання. Результати оформити в таблицю 

 

Практичне заняття №19  

План 

Тема . Моделювання роботи з дітьми щодо трудового виховання в групах 

середнього і старшого дошкільного віку. 

 

 

Практичне заняття № 20 

План 

Тема . Планування роботи з дітьми з економічного виховання в групах дітей 

дошкільного віку. 

1. Написання орієнтовного плану  роботи з дітьми з економічного виховання. 

2. Моделювання педагогічних ситуацій. 

 

Завдання для самостійної роботи: 



Підготувати тези лекції для батьків на тему: «Залучення дитини до планування 

сімейного бюджету». 

Скласти перелік художньої літератури економічного змісту (оповідання, казки - 

загадки, оповідання- загадки, вірші тощо) для читання і розповідання дітям. 

 

 

Практичне заняття №21  

План 

Тема. Розвиток теорії естетичного виховання. 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Складання педагогічних ситуацій по темі. 

 

Практичне заняття № 22 

План 

Тема . Засоби та методи естетичного виховання. 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Складання педагогічних ситуацій по темі. 

 

Практичне заняття № 23 

План 

Тема . Організація умов для самостійної художньої діяльності дітей. 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Складання педагогічних ситуацій по темі. 

 

 

Практичне заняття № 24 

План 

Контроль знань (тестові завдання). 

 

 

Практичне заняття № 25 

План 

Тема . Народна педагогіка про ігрову діяльність дошкільників. 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2.Усна народна творчість. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти таблицю класифікацій дитячих ігор ( К. Гроос, Ж. Піаже, К. Гарвей, П. 

Лесгафт та ін.) Порівняти їх. 

 

Практичне заняття № 26 



План 

Тема . Моделювання предметно-ігрового середовища в різних вікових групах. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти рекомендації для батьків щодо створення предметно-ігрового 

середовища в сім'ї.  

Під час навчально - педагогічної практики охарактеризувати предметно-ігрове 

середовище певної вікової групи дошкільного закладу. Аргументувати доцільність 

його організації: взаємодію дитини і навколишнього світу, спрямування цього 

процесу дорослими, вплив грамотно організованого предметно - ігрового 

середовища на розвиток особистості дошкільника тощо. 

 

Практичне заняття № 27 

План 

Тема . Українська народна іграшка різних регіонів України. 
1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Складання педагогічних ситуацій по темі. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити конспект заняття мистецтвознавчого характеру для узагальнення 

знань дітей по ознайомленню з певним видом української декоративної іграшки 

 

Практичне заняття №28  

План 

Тема . Українська народна іграшка різних регіонів України. 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Складання педагогічних ситуацій по темі. 

 

Практичне заняття №29  

План 

Тема.  Моделювання режисерської гри в різних вікових групах закладу 

дошкільної освіти 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Моделювання режисерської гри. 

 

Практичне заняття № 30 

План 

Тема. Моделювання сюжетно-рольової гри в різних вікових групах закладу 

дошкільної освіти. 
1.Опрацювання літературних джерел з даної теми (презентації). 

2. Моделювання сюжетно- рольової  гри. 

 



 

Практичне заняття № 31 

План 

Тема. Організація та педагогічне керівництво театралізованими іграми в 

різних вікових групах. 

 

1.Опрацювання літературних джерел з даної теми (презентації). 

2. Моделювання театралізованої  гри. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 32 

План 

Тема. Моделювання будівельно-конструктивної гри в різних вікових групах 

закладу дошкільної освіти. 
1.Опрацювання літературних джерел з даної теми (презентації). 

2. Моделювання будівельно- конструктивної  гри. 

 

  

Практичне заняття №33  

План 

Контроль знань ( тестові завдання) 

 

Практичне заняття № 34 

План 

Тема. Дидактичні ігри в освітніх системах видатних педагогів. 
1.Опрацювання літературних джерел з даної теми (презентації). 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію на тему:«Дидактичні ігри в освітніх системах 

видатних педагогів»(Ф.Фребеля, М. Монтессорі,С. Русової та ін.) на вибір. 

 

Практичне заняття №35  

План 

Тема. Педагогічне керівництво дидактичними іграми. 
1.Моделювання дидактичної  гри.  

2. Представлення презентацій. 

 

Практичне заняття № 36 

План 



Тема. Комп’ютерні ігри для дітей різного дошкільного віку, методика їх 

проведення. 
1. Демонстрація комп’ютерних ігор для дітей дошкільного віку. 

   

 

 

Практичне заняття №37  

План 

Тема . Рухливі ігри дітей дошкільного віку 
1. Рухливі ігри дітей дошкільного віку, їх значення. 

2. Види ігор. 

3.   Народні рухливі ігри. 

Контроль знань (усне опитування) 

Завдання для самостійної роботи: 

З чинних програм розвитку дітей дошкільного віку виписати тематику рухливих 

ігор для кожної вікової групи, запропонувати методику їх проведення. 

 

Практичне заняття № 38 

План 

Тема. Планування педагогічного процесу 
1. Перспективне планування 

2. Поточне (календарне) планування. 

3. Планування різних видів діяльності з дітьми дошкільного віку. 

4. Облік педагогічної роботи. 

Завдання для самостійної роботи: 

Під час навчально-педагогічної практики ознайомитися з перспективними та 

календарними планами вихователів, охарактеризувати їх структуру та зміст 

 

Практичне заняття № 39 

План 

Тема. Моделювання педагогічного процесу. 
1. Моделювання педагогічного процесу. (перша половина дня) 

2. Моделювання педагогічного процесу. (друга  половина дня) 

 

 

 

Практичне заняття № 40 

План 

Тема. Взаємодія родинного і суспільного родинного виховання  
1. Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників. 

2. Особливості сімейного виховання дошкільників. 

3. Стилі виховання у сім’ї. 



4. Шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

Самостійно опрацювати та охарактеризувати письмово Статут закладу 

дошкільної освіти. 

Практичне заняття №41  

План 

Тема. Родинні традиції і звичаї, їх значення у вихованні дошкільників. 

 
1.Опрацювання літературних джерел з даної теми. 

2. Моделювання педагогічних ситуацій. 

Завдання для самостійної роботи:  

Розробити зміст консультацій для батьків на теми: «Як готувати дитину до 

появи у сім'ї малюка», «Формування позитивних взаємин між старшими і 

молодшими дітьми» 

 

Практичне заняття № 42 

План 

Тема. Методи співпраці вихователя з батьками. 

 
1. Представлення та проведення консультацій для батьків. 

 

Практичне заняття № 43 

План 

Тема. Методи сімейного виховання та специфіка їх застосування. 

1. Представлення та проведення консультацій для батьків. 

 

Практичне заняття № 44 

План 

Тема. Батьківський авторитет. 

1. Складання порад для батьків. 
2. Підготувати: «Макет ідеальної сім’ї» 

 

 

Практичне заняття № 45 

План 

Тема. Педагогічна культура батьків. 

1. Опрацювання літературних джерел з даної теми. 
2. Розробити зміст консультацій для батьків на теми: «Як готувати дитину до 

появи у сім'ї малюка», «Формування позитивних взаємин між старшими і 

молодшими дітьми». 

 



Практичне заняття №46  

План 

Тема. Методики визначення готовності дитини до школи, їх характеристика. 
1. Як перевірити готовність дитини до школи: практичні поради.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти презентацію «Наступність в роботі ЗДО і початкової школи в умовах 

впровадження нових освітніх стандартів» 

 

Практичне заняття № 47 

План 

Тема. Адаптація дитини до навчання в школі. 

1. Представлення презентацій. 

 

Практичне заняття № 48 

План 

Тема. Актуальні проблеми дошкільної освіти на сучасному етапі. 

1.Описати діагностичні методики вивчення готовності дитини до навчання в школі. 

 

 

 

Практичне заняття №49  

План 

Підсумкове - узагальнююче заняття. Контроль знань (тестові завдання). 

 

 


