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27.03.2020 17.00-18.30 Лекція Тема4. Методики і технології 

соціально-педагогічної роботи з 

дітьми дошкільного віку в різних 

умовах життєдіяльності 
Поняття «соціальне середовище» у 

вузькому і широкому розумінні. 

Макросередовище, мезосередовище, 

мікросередовище. Особливості впливу 
соціального середовища на дітей. 

Чинники соціалізації дітей. Різновиди 

методик і технологій соціалізації дітей 
в різних видах дитячої діяльності: 

ігровій, навчальній, образотворчій, 

художньо-мовленнєвій, 
комунікативно-мовленнєвій, трудовій, 

побутовій, музичної. Соціалізація 

дітей дошкільного віку в процесі 

використання різних форм роботи: 
індивідуальних, групових, 

колективних, бесід, екскурсій, свят, 

розваг, дозвілля дітей, організації 
навчання, різних ігор, спілкування 

тощо. Здійснення соціалізації дітей в 

процесі організації й проведення 

різних режимних процесів з 
урахуванням специфіки методик і 

технологій соціалізації. 

опрацювати інформаційні джерела: 

1. Гавриш, Н., & Рейпольська, О. (2017). 

Дозвольте увійти. Допоможемо дитині 

соціалізуватися у доросло-дитячому 

співтоваристві. Дошкільне виховання. 

6, 2–6.  

2. Курінна, С.М. (2004). Особливості 

соціалізації дітей шести-семи років у 

різних умовах життєдіяльності. (Дис. 

канд. пед. наук.) Слов`янськ. 

3. Рогальська-Яблонська, І.П. (2016). 

Педагогіка соціалізації: особливості 

патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку. Збірник наукових 

праць Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий 

О.О.,  
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Тема 5. Особливості методик і 

технологій соціалізації дітей в 

умовах ЗДО і сім’ї. 
Поняття про методики і технології 

соціалізації дітей в умовах ЗДО і сім’ї. 

Спільне і відмінне в методиках і 
технологіях соціалізації дітей 

дошкільного віку. Структурні 

компоненти методик соціалізації: 
мета, завдання, зміст, методи, 

організаційні форми і засоби. Існуючі 

в Україні методики соціалізації дітей 

дошкільного віку, їх особливості, суть, 
специфіка реалізації в різних вікових 

групах. Структурні компоненти 

технологій: зміст, форми, методи 
соціалізації. Різновиди технологій 

соціалізації дітей дошкільного віку. 

Досвід використання методик і 
технологій соціалізації дітей в ЗДО і 

сім’ї. 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

інформаційні джерела: 

 

1. Гавриш, Н. В. (2004). Світ стосунків: 

Інтегровані заняття соціальної 

спрямованості. Дитячий садок, 19 

(травень), 5.  

2. Косенко, Ю.М. (2013). Взаємодія 

вихователів і батьків у забезпеченні 

соціально-особистісного розвитку 

дитини дошкільного віку. Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи. 

46, 199–204.  

4. Кравченко, Т.В. (2009). Сім’я і її вплив 

на соціалізацію дитини. Педагогіка і 

психологія. 3, 32–42. 2, 290–297 
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03.04.2020 14.00-15.30 Практичне 

заняття 

Тема 2. Методики і технології 

соціально-педагогічної роботи з 

дітьми дошкільного віку в різних 

умовах життєдіяльності 

1. Характеристика різних видів 

соціального середовища. 

2. Методики і технології соціалізації 

дітей дошкільного віку в різних видах 

дитячої діяльності. 

3. Методики і технології соціалізації 

дітей в процесі різних форм 

організаційно-педагогічної діяльності 

вихователя ЗДО. 

Опрацювати матеріали конспекту 

лекції, інформаційні джерела 

1. Гавриш, Н., & Рейпольська, О. (2017). 

Дозвольте увійти….Допоможемо 

дитині соціалізуватися у доросло-

дитячому співтоваристві. Дошкільне 

виховання. 6, 2–6.  

2. Карнаух, Л. (2010). Виховання 

безпечної поведінки дітей дошкільного 

віку у соціальному середовищі. (Дис. 

канд.. пед.. наук.). Київ.  

3. Карнаух, Л. Особливості соціалізації 

дітей дошкільного віку в умовах 

сучасного соціального середовища. 

https://docplayer.net/87241536-Lesya-

karnauh-osoblivosti-socializaciyi-ditey-
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4. Використання методик і 

технологій соціалізації дітей під час 

організації й проведення режимних 

моментів у ЗДО. 

 

 

 

Тема 3. Методика соціалізації 

дітей у різновікових групах ЗДО. 

1. Характеристика особливостей 

методики соціалізації дітей в 

різновікових групах ЗДО. 

2. Обговорення та аналіз складених 

студентами конспектів заходів 

щодо соціалізації дітей в 

різновікових групах ЗДО. 

doshkilnogo-viku-v-umovah-

suchasnogo-socialnogo-

seredovishcha.html  

Написати реферат присв’ячений одній із 

технологій соціалізації дітей дошкільного 

віку. 

 

 

1. Авраменко, О.О. (2013). Соціалізація 

дітей у різновікових групах 

дошкільного навчального закладу. 

(Дис канд. пед. наук). Одеса. 

2. Гавриш, Н.В, Богуш, А.М., & 

Варяниця, Л.О. (2006). Діти і соціум: 

Особливості соціалізації дітей 

дошкільного та молодшого шкільного 

віку: Монографія. Луганськ: Альма-

матер. 

3. Кузь, В.Г., & Печенко, І.П. (2004). 

Соціалізація дітей в умовах сільських 

навчально-виховних комплексів 

«загальноосвітній навчальний заклад 

– дошкільний навчальний заклад». 

Київ: Міленіум. 

4.  Печенко, І.П. (2001). Соціалізація 

дітей в комплексі: сутність і 

перспективи дослідження. Наукові 

основи організації педагогічного 

процесу в навчально-виховному 

закладі “Школа – дитячий садок”: 

Монографія. Київ: Наук. світ. 72–78. 
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