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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

20  

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 150 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

20  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

110  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення з 

альтернативними моделями сучасної дошкільної освіти. 

 

Метою вивчення дисципліни є:формування компетентності у здобувачів 

освіти щодо особливостей організації альтернативного дошкільного освітнього 

середовища.  

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Дитяча 

психологія», «Дошкільна педагогіка», «Сучасні технології навчання та 

виховання дітей дошкільного віку» 

 

Міждисциплінарні зв’язки:«Інклюзивна освіта» 

 

 

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) 

ЗК 2 Здатність цінувати та 

поважати різноманітність та 

мультикультурність, 

здійснювати професійну 

діяльність за принципами 

толерантності, 

безоціночності іншої 

особистості; вирішувати 

конфліктні ситуації і 

надавати підтримку в нових, 

проблемних і кризових 

ситуаціях. 

ПРН 2. Знати сучасні концепції, 

завдання, зміст, методи, 

організаційні форми і засоби 

дошкільної освіти; особливості та 

інструментарій психолого-

педагогічного супроводу 

освітнього процесу в умовах 

закладу дошкільної освіти; 

методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей 

дошкільного віку; види контролю 

за його перебігом. 

ЗК 4 Здатність генерувати нові 

ідеї. Бути готовим проявляти 

ініціативу і приймати 

доцільні та відповідальні 

рішення в проблемних 

ситуаціях; діяти в 

нестандартних ситуаціях і 

нести соціальну й етичну 

відповідальність за прийняті 

рішення. 

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 

конкурентоздатного менеджера 

дошкільної освіти. 

ЗК 8 Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

Дотримання етичних 

принципів як з погляду 

професійної чесності, так і з 

погляду розуміння 

можливого впливу досягнень 

дошкільної освіти на 

соціальну сферу. 

ПРН 13. Толерантно ставитися до думок і 

позицій інших; комунікувати та 

співпрацювати з представниками 

різних культур на засадах 

взаємоповаги й рівноправності; 

залучати батьків, представників 

культурних національних 

товариств до спільної роботи з 

виховання та соціалізації дітей. 

ЗК 9 Здатність до планування, 

складання прогнозів і 

передбачення наслідків своїх 

дій; до управління якістю 

роботи, що виконується. 

ПРН 16. Ефективно взаємодіяти з 

органами управління і місцевого 

самоврядування; залучати до 

інноваційної діяльності 

однодумців, активізувати 

колектив професіоналів до 

продукування креативних ідей і 

їх успішного втілення, 

налагоджувати професійну 

комунікацію із загальноосвітніми 

закладами, забезпечуючи 

наступність і перспективність 

освіти. 

 



ЗК 10 Здатність приймати 

обґрунтовані організаційно-

управлінські рішення в 

нестандартних ситуаціях і 

готовність нести за них 

відповідальність. 

ПРН 15. Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію 

взаємодії з педагогічними 

працівниками, надихати колег на 

пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне 

зростання та забезпечення 

конкурентності у сфері освітніх 

послуг. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. Здатність здійснювати 

методичний супровід 

освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти, володіти 

методами та формами 

методичної роботи, вміти 

створювати умови для 

безперервного навчання та 

ефективного підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних 

закладів. 

 

ПРН 2 Знати сучасні концепції, 

завдання, зміст, методи, 

організаційні форми і засоби 

дошкільної освіти; особливості та 

інструментарій психолого-

педагогічного супроводу 

освітнього процесу в умовах 

закладу дошкільної освіти; 

методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей 

дошкільного віку; види контролю 

за його перебігом. 

ФК.5 Здатність співпрацювати з 

різними категоріями 

фахівців, ефективно 

взаємодіяти з працівниками 

закладів дошкільної освіти, 

органами управління і 

місцевого самоврядування, 

налагоджувати професійну 

комунікацію; враховувати 

зв’язок і вплив власної 

діяльності на сумарний 

результат роботи колективу. 

 

ПРН 3 Знати традиційні та інноваційні 

технології організаційно-

управлінської діяльності в закладі 

дошкільної освіти за напрямами, 

обумовленими посадовими 

обов’язками менеджера 

дошкільної освіти; особливості 

запровадження науково 

обґрунтованих нововведень в 

освітню сферу. 

ФК 6 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. 

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 

конкурентоздатного менеджера 

дошкільної освіти. 

ФК 10 Здатність використовувати 

знання з дошкільної 

педагогіки та менеджменту 

дошкільної освіти для 

ПРН 16 Ефективно взаємодіяти з 

органами управління і місцевого 

самоврядування; залучати до 

інноваційної діяльності 



організації альтернативного 

дошкільного закладу. 

однодумців, активізувати 

колектив професіоналів до 

продукування креативних ідей і 

їх успішного втілення, 

налагоджувати професійну 

комунікацію із загальноосвітніми 

закладами, забезпечуючи 

наступність і перспективність 

освіти. 

ФК 13. Здатність вивчати запит 

населення щодо послуг 

альтернативної дошкільної 

освіти, сприяти 

вдосконаленню та розвитку 

мережі закладів 

альтернативної дошкільної 

освіти. 

ПРН 9 Визначати місце і функції 

дошкільної освіти та 

векторів її зв’язку з освітнім 

процесом у закладі загальної 

середньої освіти; виявляти 

творчу індивідуальність у 

професійній діяльності та 

оптимізації діяльності 

закладів дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти; вибудовувати 

перспективні стратегії 

розвитку регіональних 

моделей організації 

дошкільної та 

альтернативної дошкільної 

освіти. 

 

 

                           4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. 
Дошкільна освіта в 

сучасному освітньому 

просторі: проблеми та 

перспективи 

4 2 2 - - - 6        

2. 
Основні теорії 

моделювання 
4 2 2 - - -         

3. 
Огляд основних 

моделей дошкільної 

освіти 

4 2 2 - - -         

4. Сутнісні 

характеристики 
4 2 2 - - - 12        



альтернативної моделі 

дошкільної освіти 

5. Теорія і практика 

альтернативної 

дошкільної освіти у 

країнах Європейського 

Союзу 

4 2 2 - - - 12        

6. Впровадження 

альтернативних форм 

здобуття дошкільної 

освіти 

6 4 2 - - - 16        

7. Альтернативні 

педагогічні технології 

у системі освітньої 

інноватики 

6 4 2 - - - 16        

8. Особливості організації 

альтернативної моделі 

дошкільної освіти в 

сільських громадах 

4 2 2 - - - 12        

Проміжний контроль 1 - - - - - - - - - - - - - 

Разом: 41 20 20 - - - 110        

 

 

  



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: проблеми та 

перспективи 
Дошкілля в сучасному педагогічному просторі. Модернізація дошкільної 

освіти у напрямі альтернативної дошкільної освіти. Умови забезпечення якості 

сучасної дошкільної освіти. 

Тема 2. Основні теорії моделювання 

Сутність поняття «модель»; «моделювання»; Види моделювання освітніх 

систем; Класифікація моделей за ознаками; Основні етапи створення моделей; 

Функція освітніх моделей. 
Тема 3. Огляд основних моделей дошкільної освіти 

Традиційна класифікація моделей освіти; Педагогічні моделі освіти; 

Популярні європейські освітні моделі. 

Тема 4. Сутнісні характеристики альтернативної моделі дошкільної 

освіти 

Формування інноваційного простору дошкільної освіти. Організація 

альтернативної моделі дошкільної освіти на засадах дитино центризму. 

Забезпечення розвивального освітнього середовища в альтернативному закладі 

освіти. Досвід педагогічного супроводу дошкільного дитинства в сучасних 

Монтессорі-закладах України. 

Тема 5. Теорія і практика альтернативної дошкільної освіти у країнах 

Європейського Союзу 

Концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження дошкільної 

альтернативної освіти у країнах ЄС. Різновиди й типи альтернативних 

дошкільних закладів освіти в системах національної освіти країн ЄС. Стратегії і 

методи практичної реалізації ідей альтернативної дошкільної педагогіки. 

Тенденції розвитку альтернативної дошкільної освіти в сучасних країнах ЄС. 

Тема 6. Впровадження альтернативних форм здобуття дошкільної 

освіти 

Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти:  

консультативні пункти; інтегровані групи для дітей з обмеженими 

можливостями; прогулянкові групи; групи короткотривалого перебування; 

центр ранньої соціальної реабілітації дітей з особливими потребами; центр 

соціально-педагогічної підтримки; центр розвитку дитини; група соціально-

педагогічного патронату; 

Тема 7. Альтернативні педагогічні технології у системі освітньої 

інноватики 

Класифікація педагогічних технологій. Основні групи інноваційних 

педагогічних технологій: системні («Будинок вільної дитини» М. Монтессорі, 

Антропософські школи Р.Штейнера, «Школа успіху і радості» С.Френе), 

модульні (технології раннього навчання М.Зайцева, Г. Домана) та локальні 

(технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера, технологія 

фізичного виховання дітей М.Єфименка). Особливості впровадження 



інноваційних педагогічних технологій в освітнє середовище дошкільних 

навчальних закладів. 

Тема 8. Особливості організації альтернативної моделі дошкільної 

освіти в сільських громадах 

Забезпечення якості та доступності дошкільної освіти в умовах 

децентралізації. Критерії формування спроможної освітньої мережі 

альтернативних дошкільних закладів в ОТГ. Перспективні форми дошкільної 

освіти в сільських громадах. Особливості створення альтернативної 

дошкільної освіти в сільських громадах і ОТГ. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Дошкілля в сучасному педагогічному просторі. 

ТЕМА 2. Модель освітнього процесу та педагогічної діяльності на щаблі 

дошкільної освіти 

ТЕМА 3. Педагогічні моделі освіти. 

ТЕМА 4.Різновиди та сутнісні характеристики альтернативних моделей 

дошкільної освіти. 

ТЕМА 5.Концептуальні засади альтернативної дошкільної освіти в країнах ЄС. 

ТЕМА 6.Альтернативні педагогічні технології як освітній феномен.  

ТЕМА 7.Види та сутність альтернативних педагогічних технологій у системі 

освітньої інноватики. 

ТЕМА 8.Особливості організації альтернативної моделі дошкільної освіти в 

сільських громадах 

ТЕМА 9.Стратегії і методи практичної реалізації альтернативної дошкільної 

педагогіки. 

ТЕМА 10.Альтернативні дитячі центри підготовки до школи – вимога 

сучасності.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- конспект першоджерел 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

- Заповнення таблиці (Приватний, 

державний чи альтернативний ЗДО: 

переваги і недоліки) 

- Запропонувати та обґрунтувати власну 

модель альтернативної дошкільної 

освіти. 

 

10 

20 

10 

20 

 

 

12 

 

14 

 

 

Анотації наукових статей 

Конспект 

Реферат 

Презентація 

 

 

Конспект 

 

Презентація 

 

 Разом 110  

 



 

Тематика рефератів 

 

1. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку 

2. Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування сучасних 

дошкільних закладів освіти. 

3. Особистісно-орієнтована система виховання – шлях до розв’язання 

актуальних педагогічних завдань. 

4. Сучасні форми здобуття дошкільної освіти. 

5. Особливості територіальної організації альтернативної дошкільної 

освіти. 

6.Нові технології в дошкільній освіті. 

7. Альтернативний заклад дошкільної освіти як вимога часу. 

8. Альтернативні комунікації для особливих дітей дошкільного віку. 

9. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти  

10. Альтернативні педагогічні технології у системі освітньої інноватика. 
 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).  

 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на семінарських заняттях, 

виконання та захист ІНДЗ. 

6.2. Форми проміжного контролю: виконання модульної  контрольної роботи. 

6.3. Форми підсумкового контролю:залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою 

та першоджерелами, нормативно-правовою документацією, а також якість 

виконання студентом індивідуальних навчально-дослідних завдань та їх 

презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

три теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння науково-теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1.Концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження дошкільної 

альтернативної освіти у країнах ЄС. 

2.Традиційна класифікація моделей освіти; Педагогічні моделі освіти; 

Популярні європейські освітні моделі. 

3.Альтернативний заклад дошкільної освіти як вимога часу. 

 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/1235/1/zabolotna%20monografia.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/1235/1/zabolotna%20monografia.pdf


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 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) 

– за результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 
(проміжний контроль) 

 

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 та 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. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації 

та 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 

Анотування наукових статей 5 

Конспект  5 

Термінологічний словник 5 

Повідомлення (доповідь) 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті.  

Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента 

тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу.  

Критеріями оцінювання термінологічного словника є вміння студента чітко 

та суттєво висвітлювати сутність наукового терміну. 

Оцінювання повідомлення (доповіді) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 

завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального 

представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на кожне з трьох питань складає 

10 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 виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), 

веб-сервіс Google Classroom. 

 

 



10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Аніщук А. М. Актуальні проблеми дошкільної освіти: навч. посіб. для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 

8.01010101 "Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук. – Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя, 2015. – 152 с.  

2. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М. Галус, 

Л.М. Шапошнікова – К.: Вища шк., 2006. – 215 с. 

3. Власенко О. М. Особистісно орієнтована спрямованість національних 

освітніх систем / О. М. Власенко, Т. Сторожук // Тенденції модернізації 

національних освітніх систем : збірник наукових праць / за ред. 

О.С.Березюк, О. М. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2014. – 158 с.  

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

освіти: монографія / Олена Вікторівна Ковшар; Криворізький 

педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

МОН України. — Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2015. — 270 с 

5. Заболотна О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у 

країнах Європейського Союзу: монографія / О. А. Заболотна. – Умань: 

ФОП Жовтий, 2013. – 372 с. 

6. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. Поніманська. – К.: 

«Академвидав», 2008. – 456 с. 

7. Стежина: комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних 

навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою / за 

ред.. А.М. Гончаренко, Н.М. Дятленко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 

2014. – 220 с.   

8. Сучасні педагогічні технології: навч.-метод. посіб. / укладач 

Е.І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 2006. – 212 с.  

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Актуальні проблеми передшкільної освіти: навч.-метод. комплекс / уклад. : 

С. І. Матвієнко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. –  42 с. 
2. Богуш А. М. Парадигма дитинства у контексті розвитку особистості 

дошкільника / А. М. Богуш // Гуманітарний вісник Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди 

: наук.-теорет. часопис. — Переяслав-Хмельницький, 2003. — С. 92–99. 

3. Аналітичний звіт за результатами дослідження / Горський А.Є., Буданова 

О.Б., Барматова І.В., Овчар О.В. – К., 2013: 115 с 

4. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [навч.-метод. посібник / за ред. 

Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – 

Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.  

5. Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті / К. Л. Кру-

тій // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. 

Гоголя. – Ніжин, 2006. – № 5. – С. 6–9.  



6. Олійник, В. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В. 

Олійник// Директор школи, ліцею, гімназії. − 2001. − №4. − С. 61–69. 

7. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / упоряд. 

К. Л. Крутій, Н. В. Погрібняк. – 4-те вид., доп. – Запоріжжя: ТОВ ЛТД, 

2005. – 336 с.  

8. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 рр.  

9. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол-в: А. М. Богуш, 

Г. В. Бєлєнька та ін. – К., 2012. – 26 с.  

10. Закон України від 11.07.2001 № 262888-Ш "Про дошкільну освіту".  
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