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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120  6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

22  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:  

- самостійна робота:  

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: педагогічні засади організації 

альтернативної дошкільної освіти 

 

Метою вивчення дисципліни є: підготовка магістра, здатного до організації і 

забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, орієнтованого на 

інноваційний і дослідницький характер фахової діяльності у системі, дошкільної освіти, на 

компетентне здійснення дошкільного виховання дітей раннього дошкільного віку й 

моніторинг якості освітнього процесу та організацію альтернативної дошкільної освіти. 

 

         Передумови для вивчення дисципліни: «Організація і керівництво дошкільною освітою 

в Україні», «Педагогіка партнерства в закладі дошкільної освіти», «Інтегрований підхід у 

дошкільній освіті». 

 

      Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Професійна діяльність вихователя в 

альтернативному закладі дошкільної освіти», «Альтернативні педагогічні технології в 

дошкільній освіті». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 Для обов`язкових навчальних дисциплін 

      Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Дошкільна освіта. Альтернативна освіта», 

 

Інформація про компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Шифр                                    Назва 

                         Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 

ЗК6 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 



                    Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

ФК5 Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані 

на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі 

дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти. 

ФК8 Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання діяльності закладу 

дошкільної освіти, керуючись законодавчими документами та основами 

професійної етики.  

ФК10 Здатність визначати стратегічні лінії розвитку альтернативного дошкільного 

закладу, організовувати командну роботу при вирішенні професійних завдань, 

брати участь у створенні, координації та реалізації комплексних програм для 

підвищення якості дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

ФК11 Здатність вивчати запит населення щодо надання освітніх послуг закладам 

дошкільної освіти, сприяти вдосконаленню і розвитку мережі альтернативних 

закладів дошкільної освіти. 

                       Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН1 Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування дошкільної освіти в Україні. 

ПРН8 Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу дошкільної 

освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень. 

ПРН13 Знати і використовувати в практичній діяльності організатора дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти провідні ідеї вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо оптимізації професійного самовдосконалення конкурентноздатного 

організатора  дошкільної освіти, виявляти творчу індивідуальність у професійній 

діяльності та оптимізації закладів дошкільної та альтернативної дошкільної 

освіти. 

ПРН 14 Аналізувати стан, потреби, тенденції розвитку дошкільної освіти; розуміти 

принципи, завдання і реалізовувати зміст методичної, проєктної, освітньої 

діяльності в закладах дошкільної освіти; використовувати методи та форми 

професійної діяльності вихователя в альтернативних закладах дошкільної освіти. 

ПРН 15 Вміти вивчати місце і функції дошкільної освіти та векторів її зв`язку з освітнім 

процесом у закладі загальної середньої освіти; вибудовувати перспективні 

стратегії розвитку регіональних моделей організації дошкільної та альтернативної 

дошкільної освіти. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр 

компетен 

тності 

                         Результати навчання 

Знання Уміння/на 

   вички 

Комунікація  Відповідальність і 

автономія 

ЗК3 ПРН1; ПРН4; 

ПРН7;ПРН13 

 

ПРН2;ПРН9; 

ПРН10 

ПРН3;ПРН15 ПРН5;ПРН12 

ЗК4 ПРН1;ПРН13 

 

ПРН2; ПРН8 ПРН3; ПРН10 ПРН6; ПРН15 

ЗК6 ПРН1;ПРН2 

 

ПРН9; ПРН10 ПРН2; ПРН3 ПРН15; ПРН12 

ФК5 ПРН5; ПРН9 

 

ПРН10; ПРН11 ПРН10 ПРН15 

ФК8 ПРН1; ПРН8 

 

ПРН2; ПРН10 ПРН6 ПРН9 

ФК10 ПРН1 

 

ПРН10 ПРН5 ПРН14 



ФК11 ПРН1 

 

ПРН2 ПРН8; ПРН10 ПРН5;ПРН14 

4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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      Модуль І. Теоретичні засади альтернативної дошкільної освіти 

1. Тема 1. 

Генеза ідей 

альтернативності у 

дошкільній освіті. 

6 2 4 - - - 6 - - - - - - 10 

2. Тема 2. 

Етапність стратегії 

моделювання 

альтернатив 

ного закладу 

дошкільної освіти. 

6 2 4 - - - 6 2 2 - - - - 10 

3. Тема 3. 

Здатність 

організатора 

альтернативного 

закладу дошкільної 

освіти до 

контрольно-

аналітичної 

діяльності-чинник 

ефективної 

дошкільної освіти 

здобувача. 

6 2 4 - - - 6 2 - 2 - - - 10 

Модуль ІІ. Альтернативна дошкільна освіта: конструктивні вітчизняні та зарубіжні 

практики 

4. Тема 4. 

Дошкільна освіта як 

педагогічна система. 
4 2 2    4       10 

5. Тема 5. 

Узагальнена 

характеристика 

конструктивних 

альтернативних 

практик сучасного 

українського 

дошкілля. 

4 2 2 - - - 6 2 - - - - - 10 



6. Тема 6. 

Альтернативні 

форми і методи 

педагогізації 

сімейного 

виховання 

дошкільнят. 

 

4 2 2    6 2 - 2 - -  10 

7. Тема 7. 

Альтернативність в 

організованому про 

соціальному 

дозвіллі дітей 

дошкільного віку. 

 

 

4 2 2    6       10 

8. Тема 8. 

Альтернативність 

реалізації інклюзії у 

дошкільній освіті 

4 2 2    8 2  2    10 

Проміжний контроль 

 - - - - - - 4 - - - - - - - 

       30       30 

Разом: 38 16 22 - - 4 80 10 4 6 - - - 110 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

      

Тема 1. Генеза ідеї альтернативності у дошкільній освіті. 

-Своєрідність першої концепції національного дитячого садка в Україні С.Ф. Русової; 

-Суть альтернативності у концепції «Будинка вільної дитини» М.Монтессорі; 

-прогресивність альтернативної дошкільної освіти у доробку С.Френей О.Декролі «Школа 

для життя через життя»; 

-Творчі ідеї концепції українського дошкілля В.О.Сухомлинського та можливості їх 

реалізації в сучасній традиційній й альтернативній дошкільній освіти. 

      

Тема 2. Етапність стратегій моделювання альтернативного закладу дошкільної освіти. 

-Моделювання як процес конкретизації змісту Базового компонента дошкільної освіти та 

прогнозування позитивних педагогічних результатів; 

-Ерістичні функції моделювання альтернативності у дошкільній освіті; 

-Рівні альтернативності- концептуальний, змістовий, технологічний та їх узагальнена 

характеристика; 

-Моделювання альтернативного ЗДО з навчання малят іноземної мови.(за результатами 

Всеукраїнського фестивалю-огляду «Нello,English!» 2016-2019рр.) 

 

Тема 3. Здатність організатора альтернативного ЗДО до контрольно-аналітичної 

діяльності-чинник ефективної дошкільної освіти здобувача. 

-Узагальнена характеристика функції контрольно-аналітичної діяльності директора ЗДО 

(пізнавальна, регулятивна, консолідуюча, прогностична, комунікативна, мотивувально-

інформаційна, профілактична, оцінна, захисна); 



-Альтернативність в облаштуванні розвивального середовища в сучасному ЗДО; 

-«Подорож до планети події» як альтернативна форма підготовки дошкільника до шкільного 

навчання; 

 

Тема 4. Дошкільна освіта як педагогічна система. 

-Характеристика ознак вітчизняної дошкільної освіти як системи(цілісність, взаємодія між 

компонентами, змінність під впливом факторів); 

-Потенціал альтернативності у змісті освітніх ліній дошкільної освіти(«Особистість дитини», 

«Дитина в соціумі»,«Дитина у природному довкіллі»,«Дитина у світі культури», «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини»); 

-Нестандартність форм проведення режимних моментів у ДЗО (ранкова гімнастика 

«Усмішка по колу»; ігрове заняття «Юні дизайнери»;гурткова робота «Пальчиковий театр», 

досліди дошкільнят в «Екологічній вітальні»; 

-Соціально-педагогічний сенс розвитку альтернативної дошкільної освіти. 

 

Тема 5. Узагальнена характеристика конструктивних альтернативних практик 

сучасного українського дошкілля. 

-Творчі ідеї концепції альтернативного ЗДО «Жасмінка» (м.Київ); 

-Альтернативність змісту і форм дошкільної освіти: з досвіду діяльності 

«Соняшника»(м.Ізмаїл); 

-Регіональна спрямованість дошкільної альтернативної освіти: ресурси соціального 

партнерства в діяльності ЗДО «Дивосвіт»(м.Одеса); 

-Народознавчі засади діяльності ЗДО «Бджоленята» (м.Івано-Франківськ). 

 

Тема 6. Альтернативні форми і методи педагогізації сімейного виховання дошкільнят. 

-Проблема усвідомленого батьківства та підходи до її розв`язання у традиційній та 

альтернативній дошкільній педагогіці; 

-Принципи соціального партнерства у підсистемах «дитина-дорослий», «дорослий-

дорослий»; «сім`я як соціальна інституція-ЗДО як соціальна інституція»; 

-Сімейно-родинне виховання: своєрідність альтернативних підходів до оптимізації.  

 

Тема 7. Альтернативність в організованому просоціальному дозвіллі дітей дошкільного 

віку. 

-Новітні практики організованого дозвілля в умовах альтернативного закладу дошкільної 

освіти (розвага «Заняття Гнома Економа» - Камазіна Н.О., ЗДО №15 м.Харкова; Київська 

дитяча Академія мистецтв-М.І.Чембержі; хореографічна студія «Кияночка»- 

Д.Є.Кайгородов; креативний розвиток дошкільника у «Веселковій школі малят»-

М.Ю.Кірик,Закарпаття); 

-Екологія і культ здоров`я у педагогіці «вільного виховання» Р.Штейнера; 

-Альтернативність у роботі з обдарованими дітьми дошкільного віку: досвід зарубіжжя 

(«Система виховання таланту Синьїті Сутзукі(Японія); асоціація дошкільних ігрових 

груп(Великобританія). 

 

Тема 8 .Альтернативність у реалізації інклюзії у дошкільній освіті. 

-Огляд новітніх зарубіжних практик створення «груп можливостей» дітей з особливими 

освітніми потребами (лікарняні ігрові групи, клуб матері та дитини-з досвіду Ізраїля; дитячі 

садки Монтессорі, штейнерівські материнські центри- з досвіду Німеччини; народні дитячі 

садки- з досвіду Фінляндії); 

-Своєрідність завдань «Консультативного центру» для батьків дошкільнят з особливими 

освітніми потребами; 

-Індивідульнізація роботи та ресурси арт-терапії із дітьми із інтелектуальними порушеннями 

легкого ступеня: альтернативний ЗДО. 

 

 



5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Генеза ідей альтернативності у дошкільній освіті. 

ТЕМА 2. Етапність стратегії моделювання альтернативного закладу дошкільної освіти. 

ТЕМА 3. Здатність організатора альтернативного закладу дошкільної освіти до контрольно-

аналітичної діяльності-чинник ефективної дошкільної освіти здобувача. 

ТЕМА 4. Дошкільна освіта як педагогічна система. 

ТЕМА 5. Узагальнена характеристика конструктивних альтернативних практик сучасного 

українського дошкілля. 

ТЕМА 6. Альтернативні форми і методи педагогізації сімейного виховання дошкільнят. 

ТЕМА 7. Альтернативність в організованому просоціальному дозвіллі дітей дошкільного 

віку. 

ТЕМА 8. Альтернативність у реалізації інклюзії у дошкільній освіті. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
12/22 

Конспект.Структурно-

логічні схеми. 

2. Підготовка до проміжного контролю в межах 

змістових модулів 
14 

Модульна контрольна 

робота. Портфоліо 

навчально-професійних 

досягнень 

3. Виконання індивідуальн-творчих завдань: 

- опрацювання додаткових науково-

практичних джерел  

 

24/48 

 

 

Створення власного «банку 

педагогічних 

ідей»(картотека) 

4. -підготовка фрагментів власних презентацій (у 

межах певного параметра «альтернативності» 

у ЗДО 

32/40 Презентація матеріалів 

 Разом 82/110  

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю- виконання ІНДЗ 

6.2. Форми проміжного контролю- виконання МКР 

6.3. Форми підсумкового контролю: іспит 

 

        7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕСПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Вказуються за потреби. 

 

        8.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
8.1.Основні джерела 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)//Дшк.вих. 2012.-№7. 

2. Біла О.О. Підготовка майбутніх фахівців соціологічної сфери до проектування професійної 

діяльності:теорія;практика:монографія.-Одеса:Астронфинт,2013.-424с. 

3. Богуш А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти.//Поч. 

Школа.-2013.-№3. 

4. Богуш А.,Малинівська Н. Перші кроки грамоти: передшкільний вік-Вид.2-ге.-К.:Вид.Дім 

«Слово»,2014.-424с. 



5. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років.-К.:Вид.Дім 

«Слово»,2010.-300с. 

6. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання і монографія.-

Полтава,2011.-384с. 

7. Бондар Т.І. Інклюзивна освіта в США і Канаді: Тенденції розвитку.-Черкаси,2018.-511с. 

8. Гладун О. Робота з батьками дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзії// Корекц.педагогіка.-2019.-№1. 

9. Дарда С.М.Корекційні заняття з логопедії в ДНЗ: у 2х част.-Тернопіль:Мандрівець,2014.-

336с. 

10. Дитина-лівша.Діагностика, корекція, підготовка до школи/упоряд.Л.В.Туріщева.-

Х.:Вид.гр. «Основа»,2010.-180с. 

11. Зорич С. Цікаво про нудне або мистецтво сторітелінгу//Вихователь-методист 

дошк.закладу.-2019.-№3. 

12. Єфіменко М. Платографія(моніторинг фізичної освіти)//Дошк.вих.-2020.-№2. 

13. Косаренко О. Нормативно-правові документи, що регулюють організацію інклюзивного 

навчання в закладах освіти України//Дитина з особл.потребами.-2020.-№8. 

14. Кравченко Г.Ю.,Кугуєнко Н.Ф. Контроль та аналіз діяльності дошкільного закладу.-

Харків:Ранок,2016.-272с. 

15. Мартинчук О. Інклюзивна освіта:ідея, практика і суспільна цінність// Дошк.вих.-2018.-

№10. 

16.Хрущак О., Александрова О. Наш район. Дидактичне полотно для дітей ст. 

групи//Дшк.вих.-2018.-№12. 

17. Піроженко Т. Особистість дошкільника: перспективи розвитку.-Тернопіль,2010.-136с. 

18. Рубаха І., Рубаха Л. Любій малечі про цікаві речі(мол.дошкільний вік).-

Харків:Ранок,2013.-112с. 

19. Сербіна Н., Січкар І., Молочко М. Дитячий садок, батьки та школа:форми ефективної 

взаємодії//Вихователь-методист дошк. Вих.-2019.-№5. 

20. Стежинки у Всесвіт. Програма для дітей п`ятирічного віку: Запоріжжя:Ліпс,2011.-230с. 

21.Узорова О. Пальчикова гімнастика.К:Школа,2013.-96с. 

22. Фролова С. Медіадидактичні та технічні засоби на службі педагога//Дошк.вих.-2018.-№5. 

23. Читати,граючись.Кубики Зайцева.//М.Булдович.-К:шк.світ.-2016.-113с. 

24. Шевцова О.А. Цікава граматика пізнавально-ігрові комплекси з навчання грамоти.2-ге 

вид.випр.-Х:Вид.гр. «Основа»2018.-116с. 

25. Шугай Т. Агресія й агресивність. Розмежовуємо поняття//Соц. Педагог.-2019.-№11. 

 

8.2.Допоміжні джерела. 

1.Величкова Н. Велике прибирання.Заняття з елементами методики Монтессорі//Логопед.-

2019.-№11. 

2. Богуш А. Навчання державної мови дітей національних меншин//Дошк.вих.-2019.-№10. 

3. Богуш А., Луцан Н. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, 

вправи:Навч.пос.3-є вид.,-К:Слово,-2014.-304с. 

4. Богініч О., Борисова О., Загарницька І. Підготовка вихователя до розвитку дитини у 

дошкільному віці: Монографія.-К.-2009.-310с. 

5. Гавриш Н. Новий Закон України «Про освіту», які зміни очікують на 

довкілля?//Дошк.вих.-2017.-№11. 

6. Гавриш Н., Безсонова О. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей.-К:Вид.Дім 

«Слово», 2012.-256с. 

7. Дитина у сучасному соціопросторі:навч.пос./за заг.ред. Т.О. Піроженко.-

К:Кіровоград:Імекс-ЛТД,-2014.-272с. 

8. Коченгіна М. Педагогіка Реджіо Емілія//Дошк.вих.-2018.-№9. 

9. Крутій К. Стіни,стеля та підлога,які говорять//Дошк.вих.-2019.-№4. 

10. Крутій К., Зданевич Л. Сторітелінг:мистецтво розповідання або як зацікавити і 

мотивувати дітей//Дошк.вих.-2017.-№7. 

11.Романюк І. Педагогічна рада у ДНЗ: мет.пос.-Тернопіль:Мандрівець,2014.-152с. 



12. Софія Русова і сьогодення/упор. М.Ільків.-Івано-Франківськ,2009.-265с. 

13.Шевчик Н. Сенсорна кімната//Дошк.вих.-2019.-№1. 

14.Шевчук А.С. Д итяча хореографія:навч.мет.пос.-К:Шкільний світ,2011.-128с. 

15.Якименко С.І. Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в 

освітньо-інтегрованому середовищі:теорія і практика:монографія.-К:Вид.Дім «Слово».-2017.-

649с. 

 

8.3. Інтернет-ресурси. 

1. http://www.ippo.edu.te.ua/.../02formy metody.pdf 

2. http://osnova.com.ua/cabinet/scratchcard 

3. URL:http://www/mon/gov/ua 

4. URL:www.osnova.com.ua 

5. URL:http://www.ussf.kiev.ua 

6. URL:http://www.npu.edu.ua 

7. URL:http://www.aurveda.org.ua 
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