
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН  

освітньо-наукової програми «Дошкільна освіта» 
 

 
 

Назва дисципліни Методологія психолого-педагогічних досліджень  

у галузі дошкільної освіти 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Чайка Володимир Мирославович 

Мова викладання українська 

Кафедра Педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Методологія

%20псих-пед.досліджень%20.pdf 

 

 

 

 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: формування професійної 

компетентності майбутніх докторів філософії в галузі 

дошкільної освіти щодо використання методів психолого-

педагогічного дослідження в науковій та професійній 

діяльності, використання світових досягнень педагогіки у 

науковій та професійній діяльності задля забезпечення 

інтеграції вітчизняної системи дошкільної освіти освітні 

європейський простір. 

 

 

  

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Методологія%20псих-пед.досліджень%20.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Методологія%20псих-пед.досліджень%20.pdf


Назва дисципліни Організація успішної діяльності вихователя 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра Іванівна 

Мова викладання українська 

 
Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Org

anizacija%20usp.diyaln.vuchovatela%20.pdf  

 

 

 

 

 
Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: опанування 

праксеологічними вміннями, м’якими навичками (soft 

skills), що формуються під час вивчення дисципліни 

«Організація успішної діяльності вихователя», дає 

змогу аспіранту та науково-педагогічному працівнику 

ефективно планувати роботу, налагоджувати роботу в 

команді, уникати перешкод, діагностувати й 

підвищувати коефіцієнт успішності, набути здатність 

генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації; оволодіти вміннями саморозвитку, 

формувати м’які навички (soft-skills), праксеологічні 

вміння в студентів та дошкільників. 

 

 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Organizacija%20usp.diyaln.vuchovatela%20.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Organizacija%20usp.diyaln.vuchovatela%20.pdf


 

 

Назва дисципліни Ґендерна соціалізація дитини дошкільного віку 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта» 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладач 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кікінежді Оксана Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра Кафедра психології 

Обсяг 4 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Ге

ндерна%20соціалізація%20дитини%20дошкільного

%20віку.pdf    

 

 

 

 
 

Анотація дисципліни 

Курс орієнтований на ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з основами ґендерних знань, 

психологічними чинниками ґендерного виховання 

дітей на етапі дошкільного дитинства і передбачає 

опору на системний, компетентнісний, особистісно-

еґалітарний та суб’єктно-вчинковий підходи до 

ґендерної соціалізації дитини на засадах гуманізму та 

демократизму. 

 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83.pdf


 

Назва дисципліни Педагогічна антропологія 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кондрацька Людмила Анатоліївна 

Мова викладання українська 

Кафедра Музикознавста та методики музичного мистецтва 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/П

едагогічна%20антропологія.pdf   

 

 

 

 

 
Анотація дисципліни 

Метою викладання курсу постає підготовка 

майбутніх педагогів-дослідників дошкільної освіти 

до антропопрактики під час навчально-виховного 

процесу. Її реалізація передбачає осмислення ними 

стратегій і технологій організації співбуттєвого 

середовища причетності людської іпостасі до 

Божественної сутності в суголоссі (синергії) 

благодаті і особистісної свободи на основі соборного 

розпізнавання і вдячного приймання людиною своєї 

місії (переображення); благодатного утвердження у 

намірі виходу за межі даності у царині антроподіцеї. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Педагогічна%20антропологія.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Педагогічна%20антропологія.pdf


 

Назва дисципліни Медіа простір в ЗДО 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра Іванівна 

Мова викладання українська 

 
Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/М

едіа%20в%20ЗДО%20.pdf  

 

 

 

 

 
Анотація дисципліни 

Курс спрямований на формування у здобувачів 

освіти знань і умінь з медіаосвіти, медіапедагогіки та 

медіаграмотності з метою вирішення сучасних 

медіапедагогічних проблем, розвиток критичного 

мислення (критичного бачення), формування 

правильного сприйняття конкретних явищ, категорій, 

понять, ідей, дійсності тощо та коригування 

інформації, отриманої з відкритих джерел та інтернет-

ресурсів задля викриття прихованого змісту окремих 

фактів та усунення негативного впливу на свідомість 

громадян.  

 

 

  

  

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20.pdf


Назва дисципліни Здоров’язбережувальні технології в освіті 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Мешко Галина Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра Педагогіки та менеджменту освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

 
Посилання на силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/

Здоров’язбережувальні%20технології%20в%20до

шкільній%20освіті.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

Анотація дисципліни 

Курс «Здоров’збережувальні технології в 

освіті» спрямований на формування ставлення до 

свого здоров’я як до необхідної умови успішного 

здійснення професійної діяльності, усвідомлення 

аспірантами значимості професійного здоров’я для 

здоров’язбережувальної спрямованості 

педагогічної діяльності, визначення майбутніми 

фахівцями власної відповідальності і активної ролі 

у збереженні і зміцненні власного професійного 

здоров’я. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Здоров’язбережувальні технології в 

освіті» є: сприяння у виборі оптимальної стратегії 

збереження і зміцнення професійного здоров’я, 

підвищення рівня професійної стресостійкості, 

розвиток компетентності здоров’язбереження 

аспірантів. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Здоров’язбережувальні%20технології%20в%20дошкільній%20освіті.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Здоров’язбережувальні%20технології%20в%20дошкільній%20освіті.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Здоров’язбережувальні%20технології%20в%20дошкільній%20освіті.pdf


 

Назва дисципліни Компаративістські дослідження проблем 

дошкільної освіти 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Чайка Володимир Мирославович 

Мова викладання українська 

Кафедра 
Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/К

омпаративістські%20дослідження%20проблем%20д

ошкільної%20освіти.pdf 

 

 

 

 

 
 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Компаративістські дослідження проблем дошкільної 

освіти» є – засвоєння аспірантами зазначеної освітньої 

програми ключових положень і проблематики 

порівняльної педагогіки, актуальних напрямків змін у 

змісті, формах, методах виховання і навчання, шляхів 

підвищення ефективності освіти у розвинених країнах 

світу та в Україні; формування власної педагогічної 

позиції щодо освітнього процесу; формування досвіду 

самостійного і творчого аналізу та оцінки соціально-

педагогічних явищ і ситуацій; формування 

педагогічного мислення, професійної самосвідомості. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Компаративістські%20дослідження%20проблем%20дошкільної%20освіти.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Компаративістські%20дослідження%20проблем%20дошкільної%20освіти.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Компаративістські%20дослідження%20проблем%20дошкільної%20освіти.pdf


 

Назва дисципліни «Формування soft skills у дітей дошкільного віку» 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
Кандидат педагогічних наук, доцент   

Рожко-Павлишин Тетяна Андріївна 

Мова викладання українська 

 

Кафедра 

педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Ф

ормування%20soft%20skills%20у%20дітей%20дошкі

льного%20віку.pdf 

 

 

 

 

 
 

Анотація дисципліни 

Мета курсу – вироблення у здобувачів знань 

про soft skills, умінь їх розвивати та готовності до 

формування в дітей дошкільного віку; створити 

умови, наближені до практичної професійної 

діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості 

аспіранта; формування у здобувачів професійно-

управлінської компетентності щодо запровадження 

педагогічних інновацій у дошкільну освіту, їхньої 

здатності до вдосконалення практики в умовах 

викликів сьогодення, а також готовності вирішувати 

дидактичні завдання та низки компетентностей. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Формування%20soft%20skills%20у%20дітей%20дошкільного%20віку.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Формування%20soft%20skills%20у%20дітей%20дошкільного%20віку.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Формування%20soft%20skills%20у%20дітей%20дошкільного%20віку.pdf


 

Назва дисципліни 
Психолого-педагогічний супровід  

розвитку дитини  

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
Кандидат психологічних наук, доцент  

Кізь Ольга Богданівна 

Мова викладання українська 

Кафедра Кафедра психології 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/П

сихолого-

педагогічний%20супровід%20розвитку%20дитини.

pdf  

Анотація дисципліни 

Метою навчальної дисципліни  є надання 

системи знань з професійної діяльності 

вихователя, яка спрямована на створення 

соціально-психологічних умов для емоційного 

благополуччя, успішного розвитку, виховання і 

навчання дитини в ситуаціях соціально-

педагогічних взаємодій, організованих в рамках 

освітнього закладу; сформувати готовність 

розв’язувати нагальні проблеми програмно-

методичного, психологічного й педагогічного 

забезпечення дошкільної освіти задля визначення 

ефективних шляхів та методів оптимізації 

навчання і виховання дітей на етапі дошкільного 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Психолого-педагогічний%20супровід%20розвитку%20дитини.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Психолого-педагогічний%20супровід%20розвитку%20дитини.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Психолого-педагогічний%20супровід%20розвитку%20дитини.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Психолого-педагогічний%20супровід%20розвитку%20дитини.pdf


дитинства. 



 

Назва дисципліни Сучасні інформаційні технології в науковій сфері 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, доцент 

Романишина Оксана Ярославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра Кафедра інформатики та методики її навчання 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/С

учасні%20інформаційні%20технології%20в%20наук

овій%20сфері.pdf   

 

 

 

 

 
Анотація дисципліни 

Дисципліна «Сучасні інформаційні технології в 

науковій сфері» спрямована на формування та 

розвиток цифрових компетентностей у процесі 

підготовки та оформленні результатів наукових 

досліджень. вивчення навчальної дисципліни 

аспіранти повинні одержати знання в галузі 

ефективного використання цифрових технологій у 

науково-дослідній діяльності та освіті; створенні та 

наповненні освітнього інформаційного середовища; 

ознайомитися з можливостями соціальних сервісів і 

основними прийомами їх інтеграції з традиційними 

навчально-методичними матеріалами; навчитися 

розвивати творчий потенціал, необхідний для 

подальшого самонавчання, саморозвитку і 

самореалізації в умовах інформатизації системи 

освіти.. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Сучасні%20інформаційні%20технології%20в%20науковій%20сфері.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Сучасні%20інформаційні%20технології%20в%20науковій%20сфері.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Сучасні%20інформаційні%20технології%20в%20науковій%20сфері.pdf


 

Назва дисципліни Комунікативна компетентність вихователя 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
Кандидат філологічних наук, доцент 

Гузар Олена Володимирівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
Кафедра філологічних дисциплін початкової та 

дошкільної освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Ко

мунікативна%20компетентність%20вихователя.pdf  

 

 

 

 

 

 
 
Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Комунікативна компетентність 

вихователя»  є розвиток комунікативних здібностей 

вихователя шляхом визначення спілкування й 

комунікативної компетентності як частини 

професійної майстерності та спілкування як основи 

комунікативної компетентності, аналіз шляхів, 

методів, форм, засобів і способів формування 

комунікативної компетентності вихователя. Після 

завершення модулів студент буде знати: значення 

понять комунікація,  ділове мовлення, ефективна 

комунікація, комунікативна компетентність; стилі та 

засоби комунікативного спілкування; фактори, що 

впливають на формування комунікативної 

компетентності особистості вихователя. 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Комунікативна%20компетентність%20вихователя.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Комунікативна%20компетентність%20вихователя.pdf


 

Назва дисципліни Компетентнісно орієнтована освіта 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта» 

Спеціальність 012  Дошкільна освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кодлюк Ярослава Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2021-2022 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/Ко

мпетентнісно%20орієнтована%20освіта%20.pdf    

 

 

 

 

 
Анотація дисципліни 

Мета вивчення курсу «Компетентнісно 

орієнтована освіта» полягає в тому, щоб ознайомити 

аспірантів із теоретичними основами і практикою 

організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу та надбаннями 

зарубіжного досвіду. Зміст курсу націлює на 

розв’язання таких завдань: поглибити розуміння 

майбутніми фахівцями необхідності впровадження у 

навчальний процес компетентнісного підходу задля 

посилення результативної складової цього процесу; 

вчити системно аналізувати педагогічні явища на 

сучасних теоретико-методологічних засадах; 

формувати педагогічне мислення аспірантів. 

 
 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20.pdf
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/012/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20.pdf

