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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

18  

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

20  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: інтегрований підхід у системі 

альтернативної дошкільної освіти. Цей курс допомагає створити цілісне 

уявлення студента про зміст, форми, стратегічні напрями, задачі дошкільної 

освіти у контексті гармонійного розвитку дитини и синтезує провідні 

положення теоретичного та методичного характеру щодо освіти дитини в 

альтернативних закладах дошкільної освіти. 

 

Метою вивчення дисципліни є: розвиток у студентів здатності компетентно 

розв’язувати складні задачі й проблеми сучасної дошкільної освіти, 

впроваджувати нові педагогічні технології, провідні ідеї й положення 

інтегрованого підходу в освітнє середовище закладу альтернативної дошкільної 

освіти.  

 

 Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час засвоєння дисциплін «Психологія», 

«Педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Інноваційні процеси в освіті». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами 

«Альтернативна дошкільна освіта у педагогічному дискурсі»,  «Організація і 

керівництво дошкільною освітою в Україні», «Педагогіка партнерства в закладі 

дошкільної освіти», «Професійна діяльність вихователя в альтернативному 

закладі дошкільної освіти», «Методика виховної роботи в системі дошкільної 

освіти». 

 



 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна 

освіта». 
 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК5. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 2. Знати механізми реалізації 

інноваційних ідей в систему 

дошкільної освіти та 

забезпечення її якості, розуміти 

способи організації наукової 

діяльності, методи наукового 

дослідження та сучасні концепції 

методології наукового пізнання, її 

світоглядне значення. 

ФК 1 Здатність організовувати 

освітній процес у закладах 

дошкільної освіти з 

використанням сучасних, 

науково обґрунтованих, 

традиційних та інноваційних 

засобів, методів, прийомів, 

технологій, створювати 

сприятливі умови для 

розвитку, навчання і 

виховання дітей. 

ПРН 4 Знати домінанти компетентнісної 

парадигми освіти, систему 

сучасних вимог та специфіку 

професійної діяльності 

організатора дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти, провідні ідеї вітчизняного 

та зарубіжного досвіду щодо 

оптимізації професійного 

самовдосконалення особистості 

конкурентоздатногоорганізатора 

дошкільної освіти; розуміти 

принципи, завдання і зміст 

адміністративної, методичної, 

проектної, освітньої діяльності в 

закладах дошкільної освіти. 

ФК 2 Здатність здійснювати 

методичний супровід 

освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти, володіти 

методами та формами 

методичної роботи, вміти 

створювати умови для 

безперервного навчання та 

ПРН 4 Знати домінанти компетентнісної 

парадигми освіти, систему 

сучасних вимог та специфіку 

професійної діяльності 

організатора дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти, провідні ідеї вітчизняного 

та зарубіжного досвіду щодо 



ефективного підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних 

закладів,стимулюючи їх 

інтерес до педагогічних 

інновацій. 

 

оптимізації професійного 

самовдосконалення особистості 

конкурентоздатногоорганізатора 

дошкільної освіти; розуміти 

принципи, завдання і зміст 

адміністративної, методичної, 

проектної, освітньої діяльності в 

закладах дошкільної освіти. 

ФК 3 Здатність створювати 

розвивальне середовище 

відповідно до особистісно-

зорієнтованої моделі освіти 

дітей дошкільного віку з 

урахуванням сучасних 

дидактичних, виховних, 

естетичних, санітарно-

гігієнічних вимог, сприяти 

створенню безпечних умов 

для навчання й виховання 

дітей,здійснювати 

керівництво особистісним 

розвитком дітей раннього і 

дошкільного віку, емпатійно 

взаємодіяти, толерантно 

ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи 

особливі освітні потреби. 

 

ПРН 10 Вміти генерувати нові ідеї щодо 

організації дошкільної освіти ( 

зокрема для роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами), способами розробки 

освітніх і дослідницьких проектів 

та їх упровадження в практику 

роботи зі студентами й дітьми 

раннього та дошкільного віку; 

здійснювати відбір наукових 

розробок та вміло їх адаптувати 

до рівня розвитку дітей в 

освітньо-виховному середовищі 

закладів дошкільної освіти 

різного типу. 

ФК 9 Здатність до самоосвіти, 

самовдосконалення, 

самореалізації в професійній 

діяльності, проектування 

подальших особистих 

освітньо-професійних 

траєкторій,спрямованих на 

підвищення 

конкурентоздатності на 

ринку праці, у тому числі як 

організатора альтернативної 

дошкільної освіти. 

 

ПРН 13 Використовувати комунікацію 

для реалізації власної потреби 

самовдосконалення, 

інтелектуального і культурного 

розвитку,надихати колег на 

пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне 

зростання та забезпечення 

конкурентності у сфері освітніх 

послуг. 

ФК 10 Здатність брати участь у 

створенні, координації та 

реалізації комплексних 

міжвідомчих програм для 

підвищення управління 

якістю дошкільноїосвіти, 

програм розвитку 

альтернативних дошкільних 

ПРН 10  



закладів освіти, в тому числі 

для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

КЗ 1. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо 

Знати основні 

принципи 

державної 

політики 

України у сфері 

освіти і 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

та молоді, 

просвітницькі 

програми щодо 

популяризації 

національних 

традицій.  

 

Вміти 

відстоювати 

власну 

громадянську 

позицію, 

застосовувати 

новітні освітні 

технології в 

реалізації заходів 

національного 

спрямування з 

дітьми та 

молоддю.  

Створювати 

педагогічний 

соціум у 

закладах різних 

типів дошкільної 

освіти як модель 

демократичного 

суспільства; 

налагоджувати 

соціальну 

взаємодію з 

різними 

суб’єктами 

освітнього 

процесу.  

Усвідомлювати 

відповідальність 

за формування 

світогляду 

майбутнього 

громадянина 

України; брати 

участь у житті 

демократичної, 

соціальної, 

правової держави 

і громадянського 

суспільства 

України.  

КЗ 2.  

Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність).  

 

Знати 

особливості та 

етапи творчого 

процесу, 

механізми 

реалізації 

інноваційних 

ідей в 

дошкільній 

освіті в цілому 

та 

альтернативній 

дошкільній 

освіті зокрема, 

забезпечення її 

якості.  

Вміння 

генерувати нові 

ідеї для роботи з 

дітьми різного 

віку (зокрема з 

особливими 

потребами), 

використовувати 

оригінальні 

рішення, 

передбачати їх 

ефективність і 

результативність

.  

Залучати до 

інноваційної 

діяльності 

однодумців, 

активізувати 

колектив 

професіоналів до 

продукування й 

обговорення 

креативних ідей і 

їх успішного 

втілення.  

Усвідомлювати 

необхідність 

впровадження 

нових ідей в 

закладах 

дошкільної 

освіти, 

ураховуючи 

зміни, що 

відбуваються в 

суспільстві.  

КЗ 4.  

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

Розуміти зв’язки 

між розвитком, 

навчанням і 

вихованням 

Уміти обігрувати 

педагогічні 

ситуації, 

спрямовані на 

Презентувати 

результати своїх 

досліджень у 

формі доповідей 

Брати на себе 

відповідальність 

впровадження 

інноваційних 



аналізу та 

синтезу.  

 

дітей раннього і 

дошкільного 

віку та 

інтерпретувати 

їх у процесі 

практичної 

підготовки.  

формування й 

розвиток 

особистості 

дитини-

дошкільника, 

аналізувати 

результати та 

проектувати 

шляхи 

вдосконалення 

освітнього 

процесу в 

закладах 

дошкільної 

освіти.  

на науково-

практичних 

конференціях, 

семінарах, 

оформлювати у 

вигляді тез, 

статей; 

обмінюватись 

накопиченим 

досвідом.  

підходів у 

практику роботи 

з дітьми 

раннього й 

дошкільного 

віку.  

КЗ 6.  

Цінування та 

повага 

різноманітності 

та мульти-

культурності.  

 

Знати і 

керуватися в 

професійній 

діяльності 

загальнолюдськи

ми цінностями 

та 

міжнародними 

нормами з 

дотримання прав 

і свобод людини. 

Знати і розуміти 

аксіологію 

етнічних 

особливостей 

різних народів, 

представники 

яких 

проживають в 

Україні.  

Аналізувати та 

враховувати в 

професійній 

діяльності 

етнокультурне 

розмаїття 

сучасного 

українського 

суспільства та 

суб’єктів 

освітнього 

процесу. 

Оцінювати 

доцільність 

застосування 

надбань 

культури різних 

народів, 

представники 

яких 

проживають в 

Україні та 

регіоні, і 

впроваджувати 

їх у навчально-

виховний процес 

закладів освіти.  

Спілкуватися та 

співпрацювати в 

мультикультурн

ому середовищі з 

представниками 

різних культур 

на засадах 

взаємоповаги й 

взаємопартнерст

ва; залучати 

представників 

культурних 

національних 

товариств до 

співпраці з 

виховання та 

соціалізації дітей 

і студентської 

молоді.  

Формувати 

стратегію 

подолання 

міжнаціональних 

проблем, брати 

на себе 

відповідальність 

за хід і 

результати 

співпраці з 

представниками 

різних культур, 

за реалізацію 

прийнятих 

рішень.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (КС) 



КС 1.  

Здатність 

організовувати 

освітній процес у 

закладах 

дошкільної 

освіти з 

використанням 

сучасних засобів, 

методів, 

прийомів, 

технологій 

 

Знати сучасні 

концепції, 

програми, 

завдання, зміст, 

традиційні та 

інноваційні 

методи, форми, 

засоби, 

технології 

організації 

освітнього 

процесу в 

закладах 

дошкільної 

освіти; 

особливості та 

інструментарій 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

освітнього 

процесу; методи 

діагностики та 

розвитку дітей 

дошкільного 

віку, види і зміст 

контролю за 

його перебігом. 

Реалізовувати 

завдання 

сучасних 

концепцій та 

програм 

дошкільної 

освіти, надавати 

допомогу 

вихователям 

щодо вибору 

методик 

діагностування 

досягнень у 

розвитку дітей з 

різних розділів 

програм 

навчання та 

виховання. 

Аналізувати й 

інтерпретувати 

отримані  

езультати та 

розробляти 

індивідуальні 

програми 

розвитку для 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами.  

Знаходити та 

використовувати 

різноманітні 

засоби 

комунікації для 

мотивування 

педагогів 

опановувати та 

застосовувати в 

закладах 

дошкільної 

освіти сучасні 

засоби й 

технології 

навчання і 

виховання дітей.  

Брати 

відповідальність 

за якість і 

результативність 

освітнього 

процесу в закладі 

дошкільної 

освіти та 

доцільність 

використання 

дібраних 

технологій. 

КС 7.  

Здатність до 

організації 

співпраці закладу 

дошкільної 

освіти з різними 

соціальними 

інституціями, 

категоріями 

фахівців до 

партнерства з 

батьками.  

 

Знати і розуміти 

соціально-

психологічні 

підходи до 

взаємодії 

закладу 

дошкільної 

освіти з різними 

соціальними 

інституціями. 

Знати форми 

партнерської 

роботи з 

батьками, 

індивідуальні, 

групові, масові 

технології 

соціально-

педагогічного 

Уміти 

поширювати і 

застосовувати у 

власній 

педагогічній 

діяльності досвід 

сімейного 

виховання; 

принципи 

інтегрованого 

підходу, 

планувати 

роботу з 

проблемними 

сім’ями; 

організовувати 

співпрацю з 

органами 

місцевого 

Ініціювати і 

розвивати 

партнерські 

відносини з 

батьками, 

соціальними, 

громадськими, 

професійними 

інституціями. 

Активно 

впливати на 

проблемні сім’ї 

через різні 

форми 

комунікативної 

взаємодії,  

поширювати 

психолого-

педагогічні 

Нести спільну 

відповідальність 

з батьками, 

соціальними, 

громадськими, 

професійними 

інституціями за 

розвиток і 

виховання дітей. 

Розширювати 

повноваження 

батьків у роботі 

закладу 

дошкільної 

освіти через 

діяльність 

батьківських 

зборів, 

батьківського 



патронажу 

сімей, зміст та 

форми 

просвітницької 

роботи серед 

громадськості.  

самоврядування, 

з науковими, 

соціальними, 

медичними та 

іншими 

установами та 

працівниками.  

знання серед 

населення й 

батьків.  

комітету тощо.  

КС 8.  

Здатність 

здійснювати 

нормативно-

правове 

регулювання 

діяльності 

закладу 

дошкільної 

освіти, 

керуючись 

законодавчими 

документами та 

основами 

професійної 

етики.  

 

Знати 

законодавчу 

базу, 

нормативно-

правові 

документи, що 

регламентують 

діяльність 

закладів 

дошкільної 

освіти. Розуміти 

принципи, 

завдання та зміст 

адміністративної

, методичної, 

проектної, 

освітньої 

діяльності в 

закладах 

дошкільної 

освіти.  

Уміти планувати 

роботу закладу 

дошкільної 

освіти, 

опираючись на 

державні 

нормативно-

правові 

документи; 

застосовувати 

різні форми 

управлінської 

діяльності, 

дотримуючись 

професійної 

етики.  

Доводити до 

відома 

працівників та 

обговорювати 

зміст законів, 

нормативно-

правових актів, 

що регулюють 

діяльність 

закладів 

дошкільної 

освіти.  

Нести 

відповідальність 

за 

функціонування 

закладу 

дошкільної 

освіти як 

осередка 

культури, 

здатного до 

організації 

безпечної 

життєдіяльності 

дітей в рамках 

нормативно-

правового 

регулювання. 

КС 9.  

Здатність до 

самоосвіти, 

самовдосконален

ня, самореалізації 

в професійній 

діяльності та до 

конкурентної 

спроможності на 

ринку праці.  

 

Усвідомлювати 

сучасні вимоги 

суспільства до 

професії 

педагога, 

оцінювати й 

співвідносити 

рівень своєї 

професійної 

готовності зі 

світовими та 

вітчизняним 

тенденціям 

розвитку освіти, 

володіти 

інформацією про 

систему 

безперервного 

навчання 

впродовж життя.  

Використовуват

и широкий 

спектр форм, 

засобів, методів 

самоосвіти і 

самовдосконален

ня. Проектувати 

подальше 

особистісне 

зростання, 

володіти 

технологіями 

самовдосконален

ня.  

Використовуват

и сучасні 

інформаційно-

комунікаційні 

технології для 

професійної 

самоосвіти та 

особистісного 

зростання.  

Підвищувати 

свій 

інтелектуальний 

рівень у сфері 

професійних 

інтересів, 

проектувати 

подальше 

особистісне 

зростання, 

володіти 

технологіями 

самовдосконален

ня, проявляти 

творчість, 

активність, 

прагнути 

досягнення 

успіху на ринку 

праці. 

КС 10.  Володіти Уміти збирати, Взаємодяти з Залучати 



Здатність 

розробляти  

і реалізовувати 

дослідницькі та 

інноваційні 

проекти у сфері 

дошкільної 

освіти.  

 

інформацією пр. 

стан потреби й 

тенденції 

розвитку 

дошкільної 

освіти, про 

державні 

установи та 

громадські 

організації, що 

реалізують різні 

проекти 

спрямовані на 

покращення 

якості освіти, в 

тому числі й 

інклюзивної. 

Знати вимоги та 

порядок 

розробки 

проектів, 

подання їх на 

конкурс, 

процедуру 

реєстрації, 

джерела 

можливого 

фінансування.  

систематизувати 

інформацію про 

проблеми й 

перспективи 

розвитку 

дошкільної 

освіти, 

налагоджувати 

співпрацю з 

установами, 

громадськими 

організаціями, 

професійними 

асоціаціями, 

діяльність яких 

спрямована на 

підвищення 

якості 

дошкільної 

освіти. 

Розробляти та 

реалізовувати 

спільні 

інноваційні 

проекти, 

проводити різні 

форми 

методичної 

роботи з 

підвищення 

рівня 

педагогічної 

майстерності 

фахівців галузі 

дошкільної 

освіти.  

різними 

соціальними 

інституціями, 

знаходити 

партнерів, 

проводити з 

ними 

конструктивні 

переговори, 

вносити 

пропозиції при 

вирішенні 

завдань 

покращення 

якості освіти, в 

тому числі й 

інклюзивної.  

колег,батьків,інш

их зацікавлених 

осіб до 

створення, 

обговорення, 

реалізації 

інноваційних 

проектів, 

спрямованих на 

забезпечення 

якісної доступної 

освіти, у тому 

числі й для осіб 

із особливими 

освітніми 

потребами. 

Організовувати 

роботу в 

командах.  

КС 11.  

Здатність 

організовувати 

науково-

експерименталь-

ну та методичну 

діяльність в 

системі 

дошкільної 

освіти.  

 

Знати 

особливості та 

форми 

організації 

науково-

експерименталь

ної і методичної 

роботи в 

закладах 

дошкільної 

освіти.  

Уміти визначити 

педагогічні 

умови 

організації 

експерименту 

дослідження та 

методику їх 

реалізації на 

кожному етапі.  

Встановлювати 

комунікативну 

взаємодію 

експериментатор

а з іншими 

учасниками 

експерименту на 

його 

пропедевтичном

у етапі. 

Використовуват

и ігрові ситуації 

та ігрові 

Відповідально 

ставитись до 

методичного 

забезпечення і 

організації 

експериментальн

ого дослідження, 

до отримання 

фактичного 

матеріалу та його 

достовірних 

даних.  



завдання під час 

організації 

експерименту й 

отримання 

контрольних 

результатів 

обстеження 

дітей.  

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
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и
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і 
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о
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о
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о
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а 

р
о
б

о
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1. Інтеграція як домінанта 

конструктивної 

дошкільної освіти. 

8 4 4 - - - 20        

2. Методичні основи 

інтеграції освітніх ліній 

дошкільної освіти 

10 6 6 - - - 20        

3. Художньо-продуктивна 

компетенція здобувача – 

інтегрований результат 

дошкільної освіти 

8 4 4 - - - 20        

4. Педагогічне партнерство 

суб’єктів дошкільної 

освіти та батьків – 

запорука позитивної 

соціалізації дитини в 

умовах закладу 

дошкільної освіти 

10 4 6 - - - 19        

Проміжний контроль 2 - - - 2 - - - - - - - - - 

Разом: 40 18 20 - 2 - 80        

 

  



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Змістовий модуль І. Педагогічний сенс інтегрованого підходу у сучасній 

дошкільній освіті. 

Тема 1. Інтеграція як домінанта конструктивної дошкільної освіти.  

Акцентування на гармонійному розвитку дитини у контексті доповнень у Законі 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».  Педагогічна сутність принципу 

інтегрованості в дошкільній освіті: своєрідність засобів реалізації в 

альтернативній дошкільній освіті. Змістові лінії інтеграції у підсистемі «Всесвіт 

– Земля – Природа – Суспільство – Людина»: контент Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

Тема 2. Методичні основи інтеграції освітніх ліній дошкільної освіти. 

Своєрідність принципу інтегрованості у ракурсах особистості «дитина в 

природному довкіллі, соціумі, світовій культурі». Наскрізний характер ігрової 

діяльності у сенсорно-розвивальному просторі здобувача дошкільної освіти. 

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти як інтегративний центр 

соціального розвитку, виховання мовленнєвої культури та позитивної 

соціалізації дитини. 

Змістовий модуль ІІ. Шляхи і засоби конструктивної реалізації принципу 

інтегрованості з огляду на вікову специфіку дитини молодшого, середнього 

й старшого дошкільного віку.   

Тема. 3. Художньо-продуктивна компетенція здобувача – інтегрований 

результат дошкільної освіти. 

Художньо-літературна діяльність як основа мовленнєвого розвитку дитини 3-х 

– 6-річного віку. Своєрідність формування внутрішньої діяльності здобувача 

дошкільної освіти засобами художніх творів. Інтегрований вплив художньої 

літератури на морально-духовну розвиненість і вихованість дитини молодшого, 

середнього та старшого дошкільного віку. 

Тема 4. Педагогічне партнерство суб’єктів дошкільної освіти та батьків – 

запорука позитивної соціалізації дитини в умовах закладу дошкільної 

освіти.  

Технології командної діяльності педагогічних працівників закладу дошкільної 

освіти у реалізації принципу інтегрованості у дошкільній освіті. Шляхи 

педагогізації сім’ї-родини сучасного дошкільника. Своєрідність засобів 

реалізації ідей інклюзії в оздоровчо-розвивальному просторі закладу дошкільної 



освіти. Розширення спектру соціально-педагогічного партнерства в умовах 

альтернативного закладу дошкільної освіти. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

1. Інтеграція як домінанта конструктивної дошкільної освіти.  

2. Методичні основи інтеграції освітніх ліній дошкільної освіти. 

3. Художньо-продуктивна компетенція здобувача – інтегрований результат 

дошкільної освіти. 

4. Педагогічне партнерство суб’єктів дошкільної освіти та батьків – 

запорука позитивної соціалізації дитини в умовах закладу дошкільної 

освіти.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 10 
Відповіді на практичних 

заняттях 

2. Підготовка до практичних занять. 10 
Відповіді на практичних 

заняттях 

3 Підготовка  до модульного контролю. 10 
Написання модульної 

контрольної роботи 

4 

Пошукова робота з Інтернет-ресурсами, 

опрацювання нормативної бази, підготовка 

конспекту основних нормативних документів. 

10  

5 Виконання самостійних робіт за темами. 10 Наявність робіт 

6 
Розробка та презентація педагогічного 

портфоліо «Методичний кабінет ЗДО» 
20 

Розробка та презентація 

порфоліо 

7 

Написання доповідей, ессе, опрацювання 

літератури за темами, систематизація основних 

дефініцій до тем. 

10 Наявність виконаних робіт 

 Разом 80  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Перелік наукових статей для самостійного опрацювання 

1. Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива /І. Д. Бех // Початкова школа. 

—  2002. - №5. - С. 5- 6. 

2. Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти //Вісник 

Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда 

Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». -  2011. -  № 1 (1).  [Електронний 

ресурс] Гавриш Н. В. – Режим доступу : 

https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2011/1/4.pdf 

3. Долинна О. Дошкільна освіта як невід’ємна складова виховання дитини 

[Електронний ресурс]/О. Долинна. – [Цит. 2010,12 серпня]. – Режим 

доступу : http: // glavcom.ua/articles/1486.html. – Загол. з екрана. 

https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2011/1/4.pdf


4. Долинна О. П. До питань розробки та впровадження програм для 

дошкільної освіти / Долинна О. П., Низковська О. В. // Дошкільна освіта. 

– 2008. – № 2(20). – C. 4–8. 

5. Закон України «Про дошкільну освіту». – Режим доступу до ресурсу:  

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2234/ 

6. Іванчук М.Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал 

/М. Г. Іванчук - Чернівці: Рута, 2004. - 400 с. 

7. Кіндрат І. Р. Інтеграційні засади побудови освітнього процесу в 

сучасному дошкільному навчальному закладі / Вісник ЛНУ імені Тараса 
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Тематика рефератів 

1. Шляхи реалізації принципу інтеграції у сучасній практиці дошкільної 

освіти. 

2. Своєрідність інтеґрації провідних видів дитячої діяльності: ігрової, 

навчальної, художньої, рухової, елементарно-трудової.  

3. Основні принципи організації роботи методичного кабінету в закладі 

дошкільної освіти.  

4. «Склеювання», «симбіоз», «розмивання», «підпорядкування», «зняття», 

«ретрансляційне сполучення» як способи інтеґрації в системі роботи з 

дітьми дошкільного віку.  

5. Інтеґрований освітній процес як спеціально організована взаємодія 

дитини і дорослого. 

6. Основні вимоги до інтеґрованих занять у ЗДО. 

7. Порівняльна характеристика традиційного предметного та інтегрованого 

занять у ЗДО. 

8. Своєрідність упровадження інтегрованого підходу у роботі з 

обдарованими дітьми в ЗДО.  

9. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку  як провідний вектор 

впровадження інтегрованого підходу у систему роботи ЗДО. 

10. Сутність та виховний потенціал інтегрованого навчання в закладах 

альтернативної дошкільної освіти.  

 

Тематика презентацій 

1. Методичний кабінет закладу дошкільної освіти: сутність, специфіка 

реалізації. 

2. Формування загальної картини світу дитини дошкільного віку: 

особливості інтегрованого підходу. 

3. Розвиток соціальних умінь і навичок у дітей дошкільного віку в 

контексті інтегрованого підходу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати його самостійної роботи з науковою 

літературою та першоджерелами, якість виконання студентом індивідуального 

завдання у вигляді реферату, його презентації, методичного портфоліо. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 



оволодіння теоретичним матеріалом щодо впровадження інтегрованого підходу 

у сучасну дошкільну освіту й уміння застосовувати ці знання при аналізі та 

питання щодо проектування, проведення різних форм організації виховної 

діяльності в закладах дошкільної освіти, в тому числі й альтернативної. 

 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Виділити основні ознаки інтегрованого підходу у дошкільній освіті в 

Україні. 

2. Порівняти за формою й змістом традиційну та інтегровану форму заняття 

з дітьми у закладі дошкільної освіти. 

3. Виокремити загальні положення базових нормативних документів у 

контексті впровадження інтегрованого підходу у вітчизняній дошкільній 

освіті. 

4. Проаналізувати змістові лінії інтеграції у підсистемі «Всесвіт – Земля – 

Природа – Суспільство – Людина». 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

Екзамен 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

 

 Поточний контроль 
Проміжний 

контроль 

Підсумковий 

контроль 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

10 балів – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

50 балів – за 

результатами відповіді 

на екзамені 



коефіцієнтом 0,4 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів  6 балів 25 балів 

 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

8.2. 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. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид 
Максимальна 

кількість балів 

Конспект першоджерел  5 

Анотації  наукових статей 5 

Реферат 5 

Портфоліо, презентація 5 

 

Критеріями оцінювання конспекту першоджерел є вільне орієнтування у 

першоджерелах з дисципліни, глибоке та всебічне розкриття змісту наукової 

літератури з курсу, наведення аргументів на підтвердження власних думок, 

здійснення аналізу та висновків. 



Критеріями оцінювання анотацій наукових статей  є стисле відтворення 

прочитаної наукової статті, висвітлення її основного змісту,  її глибокий, 

всебічний аналіз, обґрунтування та аргументація. 

Критеріями оцінювання реферату є самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення  на основі опрацювання теоретичного матеріалу. 

Критеріями оцінювання методичного портфоліо та  презентації  є 

відповідність їх змісту темі, вільне використання наукової термінології, 

наведення аргументів на підтвердження власних думок, здійснення аналізу та 

висновків, змістовність методичного контенту порфоліо, оригінальність 

візуального представлення презентації. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи – 

10 балів, а мінімальний пороговий рівень за її виконання складає 6 балів. 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни (екзамен) виставляється за результатами 

поточного, проміжного контролю та підсумкового контролю (відповідно вагові 

коефіцієнти 0,4, 0,1 та 0,5). 

Результат підсумкового (екзаменаційного) контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) студента, які він 

отримав за кожне з питань екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 

100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 

0,5 та округлюється до цілих. Мінімальний пороговий рівень за  відповідь на 

екзамені складає 25 балів 

Екзамен отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у 

робочій програмі навчальної дисципліни, має достатню кількість балів за 

поточний контроль (не менше 20 балів), проміжний контроль (не менше 6 балів) 

та склав екзамен (не менше 25 балів). 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 



 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела 

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі" / наук. кер. 

та заг. ред. О. Кононко. – [3-тє вид., випр.]. – К.: Світич, 2009. – 430 с. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкіл. виховання. – 

1999. – № 1. – С. 6–19. 

3. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкіл. 

виховання. – 2012. – №7. – С. 4–19. 

4. .Бех І. Д. Виховання особистості:у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. :Либідь, 2003. Кн. 

2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003.  – 

С. 196. 

5. Богуш А.М. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і 

початкової ланок освіти / А.М. Богуш // Науковий вісник МНУ ім. 

В. Сухомлинського. — Миколаїв, 2012. — Вип. 37, т. 1. — С. 46–49. 

6.  Богуш А.М. Феномен «передшкільна освіта» в системі неперервної освіти 

/ А.М. Богуш // Наука і освіта. — 2011. — № 4. — С. 6–8. 

7. Богуш Л. А. Зарубіжні концепції в контексті дослідження професійної 

карʼєри майбутніх фахівців  ̸ Л.А. Богуш // Науковий вісник. Серія 

«Педагогіка, психологія, філософія». – Вип. 279.– К, 2018. – С. 25-30. 

8. Величко Т. Д. Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних 

орієнтацій у старших дошкільників: дис..к.п.н. : 13.00.08 – дошкільна 

педагогіка  ̸Т. Д. Величко. – Одеса, 2014. – 273 с. 

9. Волинець Ю. О. Дослідницька діяльність майбутніх вихователів ДНЗ: 

теоретичні основи і методика  ̸ Ю.О. Волинець. // Актуальні проблеми 

соціології, психології, педагогіки: Зб. праць – К. Логос, 2012. – Вип. 16. – 

С. 163-168. 

10. Гавриш Н. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей:методичні 

рекомендації щодо використання коректурних таблиць / 

Н. Гавриш,О. Безсонова. – Вид. 2-ге. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. 

– 256 с. 

11. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: підручник / 

І. М. Дичківська – 2–ге вид., допов. – К.: Академвидав. – 2012. – 352 с.  

12. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку: монографія / наук. кер. А. Богуш; за заг. ред. Н. Гавриш. – 

Луганськ : Альма-Матер, 2006. – 368с. 

13. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.метод. 

посіб. / Г.В.Бєлєнька, Т.С.Науменко, О.А.Половіна. – К.: Генеза, 2013 – 

112с. (репозиторій). 

14. Крутій К. Модель програмового забезпечення дошкільної освіти: на 

шляху становлення [Електронний ресурс] / К. Крутій, В. Кузьменко. – 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86.%D0%94.


Режим доступу : // http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti6.html. – 

Загол. з екрану. 

15. Княжева І. А. Соціальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в 

умовах дошкільного навчального закладу // Науковий вісник. Пед. науки. 

– Миколаїв, 2017. – №2 (57). – С. 258-263 

16. Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної 

освіти: монографія. – Кривий Ріг, 2015. – 244 с. 

17. Кондратенко Н. Дитячий садок і батьки. Взаємодія дошкільного закладу 

та сім’ї; шляхи оптимізації та досвід. / Кондратенко Н. // Дитячий садок. – 

2005. – №42-43. листопад. – С. 18-25. 

18. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / 

Н. В. Лисенко. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 2011. – 720 с. 

19. Маценко Ж. Незабаром у дитячий садок: особливості психолого 

педагогічного підходу до дітей, що вступають до дошкільного закладу / 

Ж. Маценко // Психолог. – 2003. – №17. 

20. Міщук П. А. Інтеграція освітнього процесу в дошкільному закладі // 

Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновацій: зб.н. і мет. Праць. – 

Кривий Ріг. КПІ, 2013. – Вип 3. – С. 40-43. 

21. Пихтіна Н. П. Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до 

ДНЗ: навч. посіб. / Н. А. Пихтіна. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 

338с. 

22. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищих 

навч. закл. / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с. 

23. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/12 навчальному році : 

лист М-ва освіти і науки, молоді і спорту України від 20.06.2011 № 1/9-

482 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. 

– № 17/18. – С. 3. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України [авт.. кол-в:Богуш А.М., 

Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін.] – К., 2012. – 26 с. с.5. 

2. Говорун Т.В., Шарган О. М. Батькам про статеве виховання дітей / 

Т.В. Говорун, О.М. Шарган. – К.,1990. – 137 с. 

3. Гончаренко А. М. Особливості виховання гуманних взаємин хлопчиків і 

дівчаток дошкільного віку / А.М. Гончаренко // Теоретико-методичні 

проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К. : Наук. думка, 1999. 

4. Калмикова Л.О. Перспективність і наступність у навчанні мови й 

розвитку мовлення дітей дошкільного й молодшого шкільного віку: 

психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри / Л.О. Калмикова. — К. : 

ВД «Слово», 2017. 

5. Кононко О.Л. Статева самосвідомість як складова морального розвитку 

дошкільника / О.Л.Кононко //Теоретико-методичні проблеми виховання 



дітей та учнівської молоді: Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2000. – 

С.101-104. 

6. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінеджі О.М. Стратегії статевого виховання 

школярів / В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі.  Тернопіль, 2000. 

– 32 с. 

7. Кузнецова О.А. Статеве виховання як педагогічна проблема / 

О.А. Кузнецова // Науковий вісник ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського: Збірник 

наукових праць. – Одеса, 2002. – Вип. 4-8. – с. 66-73. 

8. Лесіна Т.М. Підготовленість майбутнього вихователя до розвитку 

соціальних навичок у дошкільників як педагогічна проблема / збірник 

наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LXXIII. Том 2. – Херсонський 

державний університет. – Вид.дім «Гельветика», 2016. – С. 85 

9. Макаренко А. С. Книга для батьків/А. С. Макаренко. – К.,1973. – 335 с. 

10. Мезеря І. В. Актуальні проблеми статевого виховання на сучасному етапі 

/ І.В. Мезеря.- Луганськ, 2003. – 64 с. 

11. Олійник Л. М. Статеве виховання : навч. посібник /  – Миколаїв, 2009. – 

112 с. 

12. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки 

[Ел.ресурс].   ̶ Режим доступу : http:guonkh.gov.ua ̷ reforma_osviti̷1517.html 

13. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного 

віку [ Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, 

О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]. За заг. Ред.. Т. О. Піроженко. – К : Упр. 

акад. дитинства, 2017. – 80 с. 

14. Піроженко Т. Чому гальмує «дошкільна зрілість»? / Т. Піроженко // 

Вихователь — методист дошкільного закладу. — 2012. — № 7. — С. 9–12. 

15. Пихтіна Н. П. Педагогіка гри: лекції: нав. посіб. / Н. П. Пихтіна. – Ніжин, 

2007. – 201 с. 

16. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). 

У 2 ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, 

А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук.кер. О. Л. Кононко. – К., 2014. 

– 452 с., с. 8. 

17. Поніманська Т. І. Гуманізація освіти – ознака її якості // Дошкільне 

виховання. – 2016.  № 9. – С. 2-5. 

18. Пізнавальний розвиток старших дошкільників / уклад. Дикань Н. І., 

Мельниченко К. С., Шевцова О. А. – Харків : Основа, 2011. – 319 с. 

19. Сухомлинский В.А. Избранныепедагогическиесочинения: в 3 т. / 

В.А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1981. -Т. 3. - 639 с. 

 

10.3. Інтернет-джерела 
 

1. Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти //Вісник 

Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда 

Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». -  2011. -  № 1 (1).  [Електронний 



ресурс] Гавриш Н. В. – Режим доступу : 

https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2011/1/4.pdf 

2. Державний Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова 

редакція) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.kr-

admin.gov.ua  

3. Долинна О. Дошкільна освіта як невід’ємна складова виховання дитини 

[Електронний ресурс]/О. Долинна. – [Цит. 2010,12 серпня]. – Режим 

доступу : http: // glavcom.ua/articles/1486.html 

4. Закон України «Про дошкільну освіту». – Режим доступу до ресурсу:  

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2234/ 

5. Ігрова діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vitryla.kiev.ua/content/grova-d-yaln-st 

6. Кіндрат І. Р. Інтеграційні засади побудови освітнього процесу в 

сучасному дошкільному навчальному закладі / Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка № 22 (257), Ч. ІІ, 2012 . [Електронний ресурс] – Режим доступу 

: file:///D:/User/Downloads/vlup_2012_22(2)__18%20(1).pdf 

7. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку /Національна 

академія педагогічних наук України. – Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. – 

44 с. – Режим доступу до ресурсу:  

https://docs.google.com/document/d/1Qjb6Q3UmYaczPsCMbCl2P1-

GCp4CW6kGP8zJSNgTv80/edit 

8. Крутій К. Модель програмового забезпечення дошкільної освіти: на 

шляху становлення [Електронний ресурс]/ К. Крутій, В. Кузьменко. – 

Режим доступу : // http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti6.html  

9. Кудрявцев В. Т. Психологическиеосновыличностно-

развивающегодошкольногообразования. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : http://tovievich.ru/book/7/23/1.htm. 

10. Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет 

закладу дошкільної освіти . Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 року. - 

Режим доступу до ресурсу : http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-

osvita/60597/ 

11. Саприкіна О. Зображувально-ігрова діяльність як засіб розвитку уяви 

молодших дошкільників // Вісник Інституту розвитку дитини. – 

[Електронний ресурс].Режим доступу : 

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/14999- zobrazhuvalno-igrova-

diyalnist-yak-zasib-rozvitku-uyavi-molodshix-doshkilnikiv.html 
 

https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2011/1/4.pdf
file:///D:/User/Downloads/vlup_2012_22(2)__18%20(1).pdf
https://docs.google.com/document/d/1Qjb6Q3UmYaczPsCMbCl2P1-GCp4CW6kGP8zJSNgTv80/edit
https://docs.google.com/document/d/1Qjb6Q3UmYaczPsCMbCl2P1-GCp4CW6kGP8zJSNgTv80/edit
http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti6.html
http://tovievich.ru/book/7/23/1.htm
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/14999-

