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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:5 
Лекції: 

26 6 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:150   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2020 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:І 
Семінарські заняття: 

22 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 

- самостійна робота: 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:іспит   

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

100 138 

 

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. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді.  

ЗК 6. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності. 

ПРН 6. Здійснювати психолого-педагогічне 

керівництво індивідуальним розвитком 

особистості дитини. 

ПРН 7. Знати і використовувати в практичній 

діяльності законодавчу базу дошкільної освіти. 

 

ФК 1. Здатність організовувати освітній 

процес у закладах дошкільної освіти з 

використанням сучасних засобів, 

методів, прийомів, технологій.  

ФК 3. Здатність до психолого-

педагогічного керівництва особистісним 

розвитком дітей раннього і дошкільного 

віку, зокрема, дітей з особливими 

освітніми потребами.  

ФК 5. Здатність створювати та 

впроваджувати в практику наукові 

розробки, спрямовані на підвищення 

якості освітньої діяльності та освітнього 

середовища в системі дошкільної, 

зокрема, інклюзивної освіти.  

ФК 6. Здатність здійснювати 

просвітницьку діяльність з метою 

підвищення психолого-педагогічної 

компетентності вихователів, батьків, 

громадськості.  

ФК 7. Здатність до організації співпраці 

закладу дошкільної освіти з різними 

соціальними інституціями, категоріями 

фахівців, до партнерства з батьками.  

ФК 9. Здатність до самоосвіти, 

самовдосконалення, самореалізації в 

професійній діяльності та до 

конкурентної спроможності на ринку 

ПРН 7. Знати і використовувати в практичній 

діяльності законодавчу базу дошкільної освіти. 

ПРН 8. Виявляти та відтворювати в практичній 

діяльності вихователя закладу дошкільної освіти 

передовий педагогічний досвід та результати 

досліджень. 

ПРН 9. Застосовувати в професійній діяльності 

сучасні дидактичні та методичні засади 

викладання психолого-педагогічних дисциплін і 

обирати відповідні технології та методики. 

ПРН 10. Володіти уміннями й навичками аналізу, 

прогнозування, планування, організації 

освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з 

урахуванням принципів дитиноцентризму, 

здоров’язбереження, інклюзії, розвивального 

навчання, особистісно-орієнтованого підходу, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

ПРН 11. Організовувати харчування, медичне 

обслуговування, оздоровлення дітей. 

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. 



 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д
и

то
р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
і

ї 
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь

н
і 

за
н

я
тт

я 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

А
у
д
и

то
р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
і

ї 
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь

н
і 

за
н

я
тт

я 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

1 Тема 1. Українське 

законодавство та 

нормативно-правові 

акти в галузі 

альтернативної 

освіти.  

 4 2      2 2     

2 Тема 2. 

Характеристика 

альтернативної 

освіти в Україні. 

 4 4            

3 Тема 3 

Альтернативні 

заклади як кадровий 

та навчально-

методичний ресурс 

дошкільної освіти.  

 4 4      2 2     

4 Тема 4 

Класифікація 

порушень 

психофізичного 

розвитку у дітей в 

Україні та в 

розвинених країнах 

 2 4            

праці. 

ФК 10. Здатність визначати стратегічні 

лінії розвитку альтернативного 

дошкільного закладу, організовувати 

командну роботу при вирішенні 

професійних завдань, брати участь у 

створенні, координації та реалізації 

комплексних міжвідомчих програм для 

підвищення якості дошкільної освіти, 

розвитку альтернативних закладів 

дошкільної освіти, в тому числі для 

дітей з особливими освітніми 

потребами. 

ФК 11. Здатність вивчати запит 

населення щодо надання освітніх послуг 

закладами дошкільної освіти, сприяти 

вдосконаленню і розвитку мережі 

альтернативних закладів дошкільної 

освіти. 



світу.  

5 Тема 5 Основні 

напрями 

модернізації 

освітньої галузі.  

 2 2            

6 Тема 6. Огляд 

сучасних 

українських та 

міжнародних 

досліджень у галузі 

альтернативної 

освіти 

 4 2            

7 Тема 7. Роль батьків 

у процесі виховання 

в альтернативному 

дошкільному закладі 

 2 2      2 2     

8 Тема 8. Партнерство 

між родиною і 

школою як 

необхідна 

передумова 

успішного  

виховання дитини. 

Права батьків. . 

 4 2            

Проміжний контроль               

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 

              

Разом: 150 26 22    100 150 6 6    138 

 

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). 

ТЕМА 2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення альтернативної освіти 

дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку (год. – 2). Аналіз 

міжнародного законодавства у галузі альтернативної освіти дітей дошкільного віку. 

Нормативно-правова база щодо організації альтернативної світи у дошкільних навчальних 

закладах України.  

ТЕМА 3. Історія розвитку дошкільної альтернативної освіти у психологопедагогічній 

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

альтернативної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку. 

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 та їх вплив на корекцію 

психофізичного розвитку дітей дошкільного віку (год. – 4). Дошкілля як початкова ланка 

впровадження альтернативної освіти. Аналіз сучасних шляхів впровадження інклюзивної 

освіти у вітчизняній системі дошкілля.  



ТЕМА 5. Особливості організації корекційно-розвивального середовища, його зміст, 

структура і роль у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції 

психофізичного розвитку (год. – 2 

ТЕМА 6. Партнерство між родиною і дошкільним навчальним закладом як необхідна 

передумова успішної альтернативної лсвіти. 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. 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.  

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. 

Тема 10. Алгоритм діяльності вихователя в дошкільному і загальноосвітньому навчальному 

закладі з альтернативним 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. 

                                    Практичне  заняття 1.  

 

Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.). 

 

 

План заняття 

І. Виконання практичної роботи. 

   1.Законодавство України про дошкільну освіту: основні завдання законодавства України про 

дошкільну освіту; державна політика у сфері     дошкільної освіти. 

   2. Складові системи дошкільної освіти ; завдання, принципи організації.  

   3. Типи дошкільних закладів, їх функції. 

   4. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.  

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

  

Рекомендована література 

Основна: 

Базовий  компонент дошкільної освіти  в Україні. – К.: Освіта, 1999. 

Закон України  « Про дошкільну освіту» – К., 2001. 

Державна національна програма  « Освіта.  Україна Х Х I століття» // Освіта. – 1993. - № 44-46. 

 Концепція безперервної системи національного виховання . – К., 1994. 

 Концепція дошкільного виховання в Україні. – К., 1993. 

Лисенко Н.В. Кирста Н.Р. Педагогіка українського _оллег_і. – К., 2006. – С. 238-247. 

Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 129-136. 

Типовий статут дошкільного виховного закладу  //  Дошкільне виховання . – 1994 . – № 9. – С. 6 – 8. 

 

 



5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Альтернативна освіта як модель соціального 

устрою: генезис, понятійнотермінологічні 

визначення та основні принципи 

12 Письмово 

2. Філософські методологічні засади освітньої 

інтеграції 

12 Письмово 

3 Нормативно-правове забезпечення 

альтернативної освіти 

12 Письмово 

4 Педагогічний супровід дітей дошкільного віку 

з порушеннями психофізичного розвитку в 

ЗДО з альтернативної формою навчання 

12 Письмово 

5 Професійне співробітництво в 

альтернативному навчальному закладі 

12 Письмово 

6 Роль родини у впровадженні альтернативної 

освіти 

12 Письмово 

7 Впровадження сучасних педагогічних 

технологій при викладанні дисципліни 

«Дошкільна педагогіка» 

14 Письмово 

8 Інноваційна діяльність вихователя 

альтернативного дошкільного  навчального 

закладу. 

14 Письмово 

 Разом 100  

 

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". 

  "Характер та зміст взаємодії у процесі інклюзії".  

  "Співпраця між педагогами та батьками у процесі інклюзії".  

  "Залучення батьків до процесу альтернативного навчання". 

 - "Роль вихователя ДНЗ у процесі альтернативного навчання". 

 - "Основні принципи командного підходу в альтернативній дошкільній освіті". 

  "Соціальна модель порушень розвитку".  

  "Медична модель порушень розвитку". 

 -"Інклюзивна освіта як наукова проблема".  

  "Нормативно-правова база альтернативної освіти: аналіз українського 

законодавства". 

  "Нормативно-правова база альтернативної освіти: аналіз міжнародного законодавства  

  "Характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо альтернативної 

дошкільної освіти дітей,  

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 альтернативного 

загальноосвітнього закладу ДНЗ.  

3. Дайте обґрунтування необхідності та можливості реалізації альтернативної дошкільної  

освіти підходу щодо виховання дошкільників  

4. Складіть модель альтернативної освіти в Україні (на основі аналізу наукових джерел). 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю – модульна контрольна робота 

6.2. Форми проміжного контролю. 

6.3. Форми підсумкового контролю – іспит 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Нормативно-правова база для впровадження альтернативної освіти  

2.  "Сучасні тенденції розвитку альтернативної освіти в Україні" 

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

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

5.  "Залучення батьків до процесу альтернативного навчання". 

6. - "Роль вихователя ДНЗ у процесі альтернативного навчання". 

7. - "Основні принципи командного підходу в альтернативній освіті". 

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

законодавства". 

9.  "Нормативно-правова база альтернативної освіти: аналіз міжнародного законодавства 

"  

10.  "Характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо альтернативної 

освіти дітей, ". 

11. - "Роль альтернативного середовища у формуванні особистості дітей із особливими 

освітніми потребами". 

12. - "Особливості медико-психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку, ".  

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

ДНЗ". 

14. - "Моделі реалізації альтернативної освіти в умовах загальноосвітнього дошкільного 

навчального закладу "  

15.  Охарактеризуйте види діяльності вихователя в групі загальноосвітнього закладу 

ДНЗ.  

16. Дайте обґрунтування необхідності та можливості реалізації альтернативної освіти 

підходу щодо виховання дошкільників із особливими освітніми потребами.  

17. Складіть схему форм корекційної допомоги дошкільникам із психофізичними 

порушеннями в умовах альтернативного навчання. 

18. Складіть модель альтернативної освіти в Україні (на основі аналізу наукових джерел). 

19. Вплив альтернативної освіти на розвиток та соціалізацію дошкільників,  

20. Історія розвитку дошкільної альтернативної освіти. 

21. Аналіз досвіду країн Північної Америки,Європи та пострадянського простору щодо 

розвитку альтернативної освіти дітей дошкільного віку. 

22. Умови організації альтернативної освіти.  

23. Дошкілля як початкова ланка впровадження альтернативної освіти. 

24. Аналіз сучасних шляхів впровадження альтернативної освіти у вітчизняній системі 

дошкілля.  

25. Підготовка педагогічних кадрів для реалізації альтернативної освіти.  

26. Роль батьків у альтернативному процесі  

27. Місце вихователя ДНЗ у структурі професійного співробітництва в альтернативному 

навчальному закладі  

28. Специфіка співробітництва різних фахівців в альтернативному ДНЗ. 

29. Місце вихователя дитячого садка у структурі професійного співробітництва .  

30. Які альтернативні заклади свого регіону Ви знаєте. Розкрийте спеціфику цих закладів.  

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Надається опис та приклади засобів оцінювання та методів демонстрування результатів 

навчання. 

 

 

 



 

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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