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 Тематика навчальних занять на 2015-2016 н. р.  викладача кафедри 

педагогіки, психології дошкільної та початкової освіти   

 

№ Тема Форма 

проведення 

Кількі

сть 

годин 

Категорії 

слухачів, для 

яких 

призначена 

тема 

1. Формування життєвої 

компетентності дітей дошкільного 

віку відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти 

лекція 2 Вихователі 

ДНЗ, завідуючі 

ДНЗ, 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

авторські  

2.  Особливості організації 

життєдіяльності дітей та планування  

навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах  

лекція  

практичне 

заняття 

2 

 

2 

Вихователі 

ДНЗ, завідуючі 

ДНЗ, 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

авторські 

3. Особливості розвитку  дітей 

першого року життя 

лекція 2 Авторські  

4. Організація фізичного виховання 

дітей другого року життя 

лекція  Авторські 

5. Завдання і зміст пізнавального та 

мовленнєвого  розвитку дітей 

другого року  життя. 

лекція 4 Авторські 

6. Особливості організації самостійної лекція 2 Авторські 
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діяльності дітей другого року життя 

7. Особливості організації життя дітей 

у різновіковій групі ДНЗ 

лекція 2 Авторські  

8. Особливості  керівництва ігровою 

діяльністю дітей у різновіковій групі 

лекція 4 Авторські 

9. Дидактичні основи навчання дітей 

на заняттях у різновіковій групі 

лекція 2 Авторські  

10. Методика проведення цільових 

прогулянок та екскурсій у природу з 

дітьми дошкільного віку ( на базі 

дендропарку «Олександрія») 

практичне 

заняття 

6 вихователі ДНЗ  
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