
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ В АЛЬТЕРНАТИВНОМУ 

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

освітній ступінь  магістр       
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань               01 Освіта/Педагогіка      
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність__ ____________012 Дошкільна освіта________________________  
(спеціалізація)              (код і назва спеціальності (предметної спеціальності або спеціалізації)) 

 

освітня програма  Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта 

     

 

тип дисципліни    нормативна       
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2019 



 



 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

22  

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:180 -  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит -  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

132  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни -  викладання навчальної дисципліни «Професійна діяльність 

вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти» – є формування у студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта» системи методичних знань, умінь та навичок необхідних 

для ефективного виконання функціональних обов’язків вихователя альтернативного  закладу 

дошкільної освіти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни - сформувати усвідомлене розуміння 

основних положень альтернативної дошкільної освіти; – виробити усвідомлення 

необхідності зростання педагогічної майстерності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати :  

 знати основний зміст, структуру, напрями, специфіку діяльності вихователя дошкільного 

навчального закладу з організації та впровадження альтернативного навчання; 

 знати науково обґрунтовані методи і сучасні технології в організації власної професійної 

діяльності;  

знати особливості взаємодії вихователя зі спеціалістами інших служб в системі 

альтернативного навчання 

Міждисциплінарні зв’язки педагогіка та психологія вищої школи, історія вищої освіти, 

викладання методик дошкільної освіти тощо. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Необхідною умовою засвоєння дисципліни “Професійна діяльність вихователя в 

альтернативному закладі дошкільної освіти ” є глибоке опрацювання Державних документів, 

підзаконних актів і програмно-методичних документів з дошкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України, Міністерств і відомств України, яким підпорядковані дошкільні 

навчальні заклади, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування і підпорядкованих їм органів управління освітою. 

 

 

 

 

 



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 1. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо, виявляти 

національну й особистісну гідність, 

громадянську свідомість та активність.  

 

 

 

 

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. 

 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мати потребу 

вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень; самостійно набувати і 

використовувати нові знання і уміння. 

 

 

 

 

 

 

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. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, 

ставити актуальні завдання, 

спрямовувати свої зусилля на 

досягнення цілей, вмотивовувати всіх 

суб’єктів соціальної взаємодії на їх 

розв’язання; будувати свою діяльність 

відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм, працюючи в 

команді, володіти навичками 

самоорганізації і саморегуляції. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною 

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. 

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. 

ПРН 5. Знати нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність закладу дошкільної 

освіти; напрями діяльності (адміністративна, 

методична, контролююча, проектна, освітня, 

виховна, фінансово-господарська тощо) 

директора (завідувача) закладу дошкільної 

освіти, його функціональні обов’язки; права і 

обов’язки суб’єктів освітнього процесу; обсяг і 

функції роботи вихователя та інших працівників; 

принципи адміністрування та управління; умови 

функціювання закладу дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти. 

ПРН 6. Володіти законодавчою базою щодо 

завдань, цілей, принципів, засад функціювання 

дошкільної та альтернативної дошкільної освіти в 

Україні; визначати специфіку освітньої 

діяльності; демонструвати управлінську культуру 

у реалізації принципів і функцій педагогічного 

менеджменту. 

ПРН 10. Володіти уміннями і навичками 

забезпечення організації освітнього процесу з 

урахуванням принципів дитиноцентризму, 

здоров’язбереження, інклюзії, розвивального 

навчання, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

компетентнісного підходу, варіативності тощо. 

 

 

 

 

ПРН 11. Використовувати інформацію та 



мовою як усно, так і письмово. 

Досконало володіти всіма стилями і 

жанрами усного і письмового мовлення 

для комунікації з суб’єктами освітнього 

процесу, з різними соціальними і 

професійними групами.  

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. 

 

ЗК 9.Здатність до планування, 

складання прогнозів і передбачення 

наслідків своїх дій; до управління 

якістю роботи, що виконується. 

інформаційні технології для критичного 

осмислення педагогічних явищ та процесів. 

Послуговуватися принципом етичності 

використання інформації у навчально-методичній 

роботі та організаційно-управлінській діяльності. 

 

ПРН 12. Самостійно логічно аналізувати, 

конструктивно висловлювати ставлення до 

наукових результатів, критично ставитися до 

думок і позицій інших; будувати партнерську 

взаємодію та демонструвати гуманну поведінку з 

різними суб’єктами освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти. 

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. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність здійснювати 

прогностичні, планувально-

організаційні функції в управлінні 

закладом дошкільної освіти. Визначати 

стратегічні лінії розвитку дошкільного 

закладу; визначати коло партнерів ЗДО, 

проводити з ними конструктивні 

переговори; організовувати командну 

роботу при вирішенні завдань розвитку 

ЗДО; передбачати можливі ризики 

зовнішнього і внутрішнього характеру 

та завчасно уникати їх негативного 

впливу. 

ФК 3. 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. 

ФК 4. Здатність здійснювати 

моніторингову діяльність в управлінні 

закладами дошкільної освіти і системою 

дошкільної освіти, реалізовувати 

контрольно-оцінну та коригувальну 

функцію в діяльності закладу 

дошкільної освіти. 

ФК 6. Здатність створювати 

розвивальне середовище відповідно до 

особистісно-зорієнтованої моделі освіти 

дітей дошкільного віку з урахуванням 

сучасних дидактичних, виховних, 

ПРН 14. Використовувати комунікацію для 

задоволення потреби самовдосконалення, 

інтелектуального і культурного розвитку, 

реалізації самоосвітньої діяльності фахової 

спрямованості, відчувати потребу в 

систематичному підвищенні свого 

загальнокультурного і професійного рівня. 

 

 

 

 

 

 

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. 

ПРН 18. Критично оцінювати результати власної 

професійної діяльності, ініціювати і 

організовувати систематичне навчання і 

самоосвіту; реалізовувати у практичній 

діяльності сформованість високої світоглядної 

культури науковця. 

 

ПРН 20. Аналізувати соціально та особистісно 

значущі світоглядні проблеми, приймати рішення 

на основі сформованих ціннісних орієнтацій, 

оцінювати власну діяльність з позицій 

культурно-історичної, екологічної, духовної, 



 

естетичних, санітарно-гігієнічних вимог, 

сприяти створенню безпечних умов для 

навчання й виховання дітей. 

ФК 7. Здатність співпрацювати з 

батьківською спільнотою, планувати та 

організовувати взаємодію дошкільного 

закладу і сім’ї; ефективно залучати 

батьків до управління закладом 

дошкільної освіти. 

 

 

ФК 10. Здатність використовувати 

знання з дошкільної педагогіки та 

менеджменту дошкільної освіти для 

організації альтернативного 

дошкільного закладу. 

 

ФК 12. Здатність брати участь у 

створенні, координації та реалізації 

комплексних міжвідомчих програм для 

підвищення управління якістю 

дошкільної освіти, програм розвитку 

альтернативних дошкільних закладів 

освіти, в тому числі для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

ФК 14. Здатність емпатійно 

взаємодіяти, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості. 

морально-естетичної, педагогічної цінності 

 

 

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. 

ПРН 11. Використовувати інформацію та 

інформаційні технології для критичного 

осмислення педагогічних явищ та процесів. 

Послуговуватися принципом етичності 

використання інформації у навчально-методичній 

роботі та організаційно-управлінській діяльності. 

ПРН 10. Володіти уміннями і навичками 

забезпечення організації освітнього процесу з 

урахуванням принципів дитиноцентризму, 

здоров’язбереження, інклюзії, розвивального 

навчання, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

компетентнісного підходу, варіативності тощо. 

 

 

ПРН 12. Самостійно логічно аналізувати, 

конструктивно висловлювати ставлення до 

наукових результатів, критично ставитися до 

думок і позицій інших; будувати партнерську 

взаємодію та демонструвати гуманну поведінку з 

різними суб’єктами освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти. 



 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Тема 1.  

Українське 

законодавство та 

нормативно-правові 

акти в галузі 

альтернативної 

освіти.  

 2 4    16        

2 Тема 2. 

Характеристика 

альтернативної 

освіти в Україні. 

 2 4    16        

3 Тема 3. 

Альтернативні 

заклади як кадровий 

та навчально-

методичний ресурс 

дошкільної освіти.  

 2 4    16        

4 Тема 4-5. 

Класифікація 

порушень 

психофізичного 

розвитку у дітей в 

Україні та в 

розвинених країнах 

світу.  

 4 4    16        

5 Тема 6-7 

Основні напрями 

модернізації 

освітньої галузі.  

 4 2    16        

6 Тема 7-8. Огляд 

сучасних 

українських та 

міжнародних 

досліджень у галузі 

альтернативної 

освіти 

 4 2    16        

7 Тема 9. Роль батьків 

у процесі виховання 

 2 2    16        



в альтернативному 

дошкільному закладі 

8 Тема 10. 

Партнерство між 

родиною і школою 

як необхідна 

передумова 

успішного  

виховання дитини. 

Права батьків. . 

 2 2    16        

Проміжний контроль       4        

Підсумковий контроль 

(для екзаменів) 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та нормативно-правові засади 

альтернативної освіти дітей дошкільного віку (год. – 2.)  

ТЕМА 1. Загальні питання альтернативної освіти дітей дошкільного віку (год. – 4). 

Загальна характеристика моделей альтернативної освіти дошкільників, які потребують 

корекції психофізичного розвитку. Дошкільники, що потребують корекції психофізичного 

розвитку, як суб’єкти альтернативної освіти. Вплив альтернативної освіти на розвиток та 

соціалізацію дошкільників,  

ТЕМА 2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення альтернативної освіти 

дошкільників, (год. – 2). Аналіз міжнародного законодавства у галузі альтернативної освіти 

дітей дошкільного віку. Нормативно-правова база щодо організації альтернативної освіти у 

дошкільних навчальних закладах України.  

ТЕМА 3. Історія розвитку дошкільної альтернативної освіти у психолого-педагогічній 

науці (год. – 4). Загальна характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо 

альтернативної освіти дошкільників, Аналіз досвіду країн Північної Америки,Європи та 

пострадянського простору щодо розвитку альтернативної освіти дітей дошкільного віку. 

Змістовий модуль 2. Сучасна практика організації альтернативної освіти в 

умовах дошкільного виховання України (год. – 16).  

ТЕМА 4. Умови організації альтернативної освіти. (год. – 4). Дошкілля як початкова 

ланка впровадження альтернативної освіти. Аналіз сучасних шляхів впровадження 

альтернативної освіти у вітчизняній системі дошкілля. Створення в загальноосвітньому 

дошкільному навчальному закладі адаптованого корекційно-розвивального середовища, що 

забезпечує повноцінне включення та особистісну самореалізацію дітей.. Особливості 

медико-психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку, Специфіка моніторингу 

індивідуальних досягнень дошкільників із психофізичними порушеннями в умовах 

альтернативного навчання. Підготовка педагогічних кадрів для реалізації альтернативної 

освіти.  

ТЕМА 5. Основні компоненти альтернативного середовища: безбар’єрне фізичне і 

психічне середовище, нормативно-правове, фінансове та програмно-методичне забезпечення 

освітнього процесу; спеціальні умови навчання і виховання, які необхідні для повноцінного 

фізичного, психічного, естетичного та соціального розвитку, організаційні, кадрові та 

культурно-інформаційні ресурси навчально-виховного закладу, його науково-дослідницький 

і духовно-моральний потенціал; моніторингово-консультативний та корекційно-

розвивальний компоненти.  

ТЕМА 6. Роль батьків у альтернативному процесі (год. – 4). Партнерство між 

родиною і дошкільним навчальним закладом як необхідна передумова успішної 



альтернативної освіти. Права батьків. Комунікація з батьками, налагодження стосунків. 

Погляди батьків на освіту. Приклади справжньої та змістовної праці з батьками.  

ТЕМА 7. Співробітництво з колегами: вихователями, психологами, логопедами, 

адміністрацією навчального закладу, асистентами вихователів та ін.(год-4) Розуміння роботи 

та ролі інших фахівців, а також місця вихователя у динамічній системі. Комунікація з 

іншими фахівцями та командний підхід до навчання дітей з особливими освітніми 

потребами.  

ТЕМА 8. Оцінювання навчальних досягнень дошкільників із особливостями 

психофізичного розвитку (год. – 2). Курикулум навчального та корекційно-розвивального 

процесів. Складання індивідуального навчального плану. Модифікація та адаптація 

курикулуму. 

 Змістовий модуль 3. Організація професійної діяльності вихователя ДНЗ в 

умовах альтернативного навчання (год. – 4). 

 Тема 9. Співробітництво та основні принципи командного підходу. Місце вихователя 

ДНЗ у структурі професійного співробітництва в альтернативному навчальному закладі (год. 

– 2). Професійне співробітництво як одна з основних умов ефективного альтернативного 

навчання і виховання дітей з психофізичним и порушеннями. Науково-методичне 

забезпечення альтернативної освіти в практиці роботи ДНЗ. Професійна готовність 

вихователів ДНЗ до альтернативної освіти. Професійне співробітництво як сучасна 

тенденція організації освітнього процесу. Психолого-педагогічні особливості професійного 

співробітництва. Організація професійного співробітництва в альтернативному дитячому 

садку. Організація діяльності міждисциплінарної команди фахівців. Специфіка 

співробітництва різних фахівців в альтернативному ДНЗ. Місце вихователя дитячого садка у 

структурі професійного співробітництва .  

Тема 10. Корекційно-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку в умовах альтернативного процесу в загальноосвітньому дошкільному навчальному 

закладі (год. – 2). Значення корекційно-педагогічного супроводу дітей, які мають особливі 

потреби, в інклюзивних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. Завдання і зміст 

корекційно-педагогічного супроводу в умовах альтернативного навчання. Алгоритм 

діяльності вихователя в дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладі з 

інклюзивним навчанням. Створення сприятливого навчально-розвивального 

альтернативного середовища. Модель корекційно-педагогічної діяльності вихователя в 

освітньому просторі дошкільного і загальноосвітнього навчального закладів з інклюзивним 

навчанням. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Плани практичних занять з дисципліни 

„ Професійна діяльність вихователя в альтернативному дошкільному закладі ” 

Змістовий модуль І. 

Теоретико-методологічні та нормативно-правові засади альтернативної освіти 

дітей дошкільного віку 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема:  Загальні питання альтернативної освіти дітей дошкільного віку. 

1 Концептуальні засади процесу альтернативної освіти.  

2.Загальна характеристика моделей альтернативної освіти дошкільників, які потребують 

корекції психофізичного розвитку. Дошкільники, що потребують корекції психофізичного 

розвитку, як суб’єкти альтернативної освіти.  

3.Вплив альтернативної освіти на розвиток та соціалізацію дошкільників, які потребують 

корекції психофізичного розвитку. 

Практичне завдання: 

Визначити і обґрунтувати функції професійної діяльності вихователя ДНЗ. 

Підготувати мультимедійну презентацію щодо законодавчої бази системи дошкільної 

освіти. 



Підготувати інформацію-огляд сучасних періодичних видань галузі дошкільної 

освіти. 

Рекомендована література: 

1. Выготский Л. С. Коллектив как фактор развития дефективного ребёнка [Текст] 

// Собрание сочинений. – Т. 5. – М., 1983.  

2. . Дефектологічний словник: навчальний посібник / за ред. В.І. Бондаря, В. М. 

Синьова; [упоряд. В. М. Тімашова]. – К.: «МП Леся», 2011. – 528 с.  

3. . Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам. Книга 3. / 

За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Науковий світ, 2006. – 210 с.  

4. . Зайцев Д.В. Интегрированное образование детей с ограниченными 

возможностями // Социологические исследования. 2004. №7. С. 127-132. 

 

Практичне заняття №2. 

Тема 2.  Законодавче та нормативно-правове забезпечення альтернативної освіти 

дошкільників 

Питання для обговорення: 

1. Освіта дошкільників, яка потребують корекції психофізичного розвитку . 

2.  Аналіз міжнародного законодавства у галузі альтернативної освіти дітей дошкільного 

віку.  

3. Нормативно-правова база щодо організації альтернативної освіти у дошкільних 

навчальних закладах України Інтерактивні методи навчання.  

Практичне завдання: 

На основі підручника «Дошкільна педагогіка» розробити навчально-методичну карту з 

дисципліни. 

Підготуйте мультимедійну презентацію щодо різних форм навчальної діяльності студентів 

під час вивчення «Дошкільної педагогіки». 

Представте фрагменти занять із використанням інтерактивних технологій роботи із 

студентами. 

Рекомендована література. 

1. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. 

упорядників: Патрикеєєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. 

Шинкаренко В.І. – К.: Тов. «Видавничий дім «Плеяди». – 2011. – 100 с.  

2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт-

Книга». – 2009. – 272 с.  

3. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями 

психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. – К., 2007. – 458 с.  

4. Колупаєва А., Найда Ю., Таранченко О., Єфімова С., Слободянюк Н., Луценко І., Будяк Л. 

Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний посібник / 

за заг. ред. Л. Даниленко. – К., 2007. – 172 с.  

 

Практичне заняття 3 

Питання для обговорення: 

1. Історія розвитку дошкільної альтернативної освіти у психолого-педагогічній науці 

2. . Загальна характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо 

альтернативної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного 

розвитку. Аналіз досвіду країн Північної Америки, 

3. Європи та пострадянського простору щодо розвитку альтернативної освіти дітей 

дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку.  

 

Практичне завдання: 

Розробити пам’ятку для студентів щодо написання курсових робіт з «Дошкільної 

педагогіки». 

Розробити тематику виступів студентів на науковій студентській конференції. 

 



Рекомендована література 

1. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого 

типу // Нормативні документи. Для завідуючих ДНЗ / Упорядник Чала Т.Т. – Х.: Вид. 

група «Основа», 2007. – 528 с.  

2.  Про затвердження Плану дій щодо запровадження альтернативного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ М-ва освіти і 

науки України 11.09.2009 р. // Інформ. зб. Міносвіти і науки України. - 2009. - № 30. - 

С. 3.  

3.  Пояснювальна записка до Плану дій щодо запровадження альтернативного навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр. [Текст] : додаток до наказу 

М-ва освіти і науки України від 11.09.2009р. // Директор школи. - 2010. - № 1(січень). 

- С. 26-31.  

4. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України про освіту 

(щодо інтегрованого та альтернативного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах) [Текст] : проект // Соціальний педагог. - 2010. - № 8 (серпень). - С. 6-20. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Альтернативна освіта як модель соціального 

устрою: генезис, понятійно-термінологічні 

визначення та основні принципи 

16 Письмово 

2. Філософські методологічні засади освітньої 

інтеграції 

16 Письмово 

3 Нормативно-правове забезпечення 

альтернативної освіти 

16 Письмово 

4 Педагогічний супровід дітей дошкільного віку 

з порушеннями психофізичного розвитку в 

ДНЗ з альтернативною формою навчання 

14 Письмово 

5 Професійне співробітництво в 

альтернативному навчальному закладі 

14 Письмово 

6 Роль родини у впровадженні альтернативної 

освіти 

14 Письмово 

7 Впровадження сучасних педагогічних 

технологій при викладанні дисципліни 

«Дошкільна педагогіка» 

14 Письмово 

8 Інноваційна діяльність вихователя 

альтернативного дошкільного  навчального 

закладу. 

14 Письмово 

 Разом 132  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

1. На основі аналізу науково-методичної літератури, педагогічної преси підготувати 

реферати за нижче вказаною тематикою:  

 "Важливість законодавства для впровадження альтернативної освіти"  

  "Сучасні тенденції розвитку альтернативної освіти в Україні" 

 - "Міжособистісні стосунки дітей дошкільного віку в альтернативному середовищі". 

 "Співпраця між педагогами та батьками у процесі альтернативної освіти".  

  "Залучення батьків до процесу альтернативного навчання". 

 - "Роль вихователя ДНЗ у процесі альтернативного навчання". 

 - "Основні принципи командного підходу в альтернативній освіті". 

 "Нормативно-правова база альтернативної освіти: аналіз українського законодавства". 



  "Нормативно-правова база альтернативної освіти: аналіз міжнародного 

законодавства"  

  "Характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо альтернативної 

освіти дітей". 

 - "Роль альтернативного середовища у формуванні особистості дітей із особливими 

освітніми потребами". 

 - "Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку".  

  "Специфіка моніторингу індивідуальних досягнень дітей дошкільного віку з 

психофізичними порушеннями в умовах альтернативного навчання ". 

 - "Програмно-методичне забезпечення альтернативної освіти в практиці роботи ЗДО". 

 - "Моделі реалізації альтернативної освіти в умовах дошкільного закладу"  

Обсяг реферату – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору. 

Робота має складатись з таких основних частин: титульна сторінка (на ній вказати 

кафедру, тему, прізвище студента, ім’я, рік); зміст, висновки, список використаних 

джерел(не менше 15 найменувань).  

2. Охарактеризуйте види діяльності вихователя в групі ДНЗ.  

3. Дайте обґрунтування необхідності та можливості реалізації альтернативної освіти 

підходу щодо виховання дошкільників із особливими освітніми потребами.  

4. Складіть схему форм корекційної допомоги дошкільникам із психофізичними 

порушеннями в умовах альтернативного навчання. 

 5. Складіть авторську модель альтернативної дошкільної освіти. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю – модульна контрольна робота 

6.2. Форми проміжного контролю: МКР 

6.3. Форми підсумкового контролю – іспит  

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою, а 

також якість виконання індивідуальних завдань. 

 Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання. 

 Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Освіта дошкільників, яка потребують корекції психофізичного розвитку . 

2. Аналіз міжнародного законодавства у галузі альтернативної освіти дітей 

дошкільного віку. 
 

 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

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 2,95–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

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

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

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,81–2,84 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,97–2,80 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,93–2,96 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,89–2,92 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,88 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 

 

 

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 

1-50 незадовільно 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 опорні конспекти лекцій; 

 робоча навчальна програма; 



 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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Г.В.Бєлєнька, Т.С.Науменко, О.А.Половіна. – К.: Генеза, 2013 – 112с. (репозиторій)  
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2013. – № 10. – С. 9-12 
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10. Сучасне заняття в дошкільному закладі: навч.-метод . посіб. / за ред. Н.В. Гавриш; 
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11. Стеценко І.Б. Логіки світу : розвиток логічного мислення дітей 4- го року життя / 

І.Б. Стеценко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. – 111 с.  

12. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / 
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