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Опис дисципліни 

Інтеграція освітньої галузі України до європейського освітнього 

простору вимагає упровадження новітніх освітніх тенденцій, реалізації 

технологій формування ключових компетентностей для життя, визначених у 

Європейській рамці кваліфікацій і задекларованих у Базовому коимпоненті 

(Державному стандаті дошкільної освіти). Основи формування особистості 

закладаються у дошкільному шкільному віці. Отже, потребують наукових 

досліджень діти саме цього вікового періоду, їх навчання, виховання й 

розвиток, а також технології освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. 

Майбутній доктор філософії повинен сформувати вміння моделювання 

технологій дошкільної освіти та їх упровадження у заклад дошкільної освіти, 

а також підготовки майбутніх фахівців до формування успішної особисиості 

дошкільника.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні 

засади освітніх технологій та практика їх реалізації у закладі дошкільної 

освіти. 

Зміст дисципліни «Сучасні технології дошкільної освіти» розроблено на 

основі відповідних вимог щодо підготовки аспірантів до дослідницької та 

викладацької діяльності у закладах вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна  

освіта з урахуванням дев’ятого рівня національної рамки кваліфікацій: 

здатності особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 



Структура курсу 

Годи- 

ни 

Лек./ 

сем. 

 

Тема 

 

Результати 

навчання 

 

Завдання 

1/2  Поняття освітніх 

(педагогічних) технологій. Їх 

значення у підготовці 

викладача ЗВО та фахівця  

дошкільної освіти.  

 

Мати концептуальні 

й методологічні 

знання сучасних 

освітніх технологій;   

знати поняттєво-

категоріальний 

апарат освітніх 

(педагогічних) 

технологій;   

диференціювати 

групи освітніх 

технологій; 

методики, системи 

та технології 

дошкільної освіти 

відповідно до ознак і 

структури освітніх 

технологій. 

Питання 

презентації 

1/2  Генезис технологій 

дошкільної освіти та 

передумови їх створення. 

Критерії та структура 

освітніх (педагогічних) 

технологій. Класифікації 

техноллогій.  

 

Обгрунтовувати 

взаємозв’язок 

концептуально-

цільових, змістових, 

процесуальних та 

результативно-

аналітичних 

компонентів освітніх 

технологій; 

виявляти проблеми 

реалізації технологій 

дошкільної освіти та 

визначати шляхи їх 

усунення  

Питання, 

презентації 

0/2 Цілеутворення  як провідний 

етап конструювання сучасної 

технології дошкільної освіти 

Уміти визначати цілі 

проєктованих 

освітніх технологій. 

Питання 

презентації 

0/2 Педагогічна діагностика у 

сучасних системах та 

технологіях 

 

Уміти розробляти 

діагностичний 

інструментарій 

проєктованих 

освітніх технологій.  

Питання 

презентації 

2/2 Проєктні технології 

Технології формування 

творчої особистості. 

Уміти розробляти 

навчальні й виховні 

проєкти, 

реалізовуючи 

Питання 

проєкти 



соціальні та 

навчальні функції 

Знати основні 

поняття технологій 

формування творчої 

особистості; уміти 

розробляти методи й 

прийоми для 

розвитку творчого 

потенціалу 

дошкільників, 

креативності 

студентів. 

2/2 Технології формування 

критичного мислення 

Медіаосвітні технології 

Знати основні 

поняття технологій 

формування 

критичного 

мислення; уміти 

розробляти методи й 

прийоми технології 

формування 

критичного 

мислення.  

Знати основні 

поняття й 

класифікації медіа, 

медіаосвіти; уміти 

розробляти форми й 

методи медіаосвіти 

Питання 

проєкти 

2/2 Технології формування 

соціальних і громадянських 

компентностей. Технології 

дотримання здорового 

способу життя   

 

Знати та 

реалізовувати у 

практичній 

діяльності 

інноваційні 

технології, що 

забезпечують участь 

у демократичних 

процесах 

громадянського 

суспільства, 

адаптацію до 

сучасного ринку 

праці. Знати основні 

поняття й 

класифікації 

технологій 

здоров’язбереження; 

уміти розробляти 

форми й методи 

здоров’язбереження 

Питання, 

кейси,  

проєкти,   

презентації 

2/2 Системи й технології 

дошкільної освіти зарубіжних 

Знати системи й 

технології 
Питання, 

Кейси, 



країн.  зарубіжних країн 

(країни Східної 

Європи (Республіка 

Польща), США). 

презентації 

0/2 Методики формування 

успішної особистості 

дошкільника 

Знати й уміти 

реалізовувати 

форми, методи, 

засоби формування 

успішної 

особистості 

дошкільника 

Питання, 

проєкти, 

презентації 

0/2 Проєктування 

технологій дошкільної освіти 

у науковій діяльності. 

 

Моделювати сучасні 

технології 

дошкільної освіти 

відповідно до 

ключових 

компететностей 

закладів дошкільної 

освіти. Проєктувати 

технології 

дошкільної освіти, 

дотримуючись 

принцпів 

академічної 
доброчесності. 

Питання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(до 20% від максимальної оцінки). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

 

Види оцінювання 

 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 

опитування, виготовлення 

презентації 

 

25 

Змістовий модуль 2. Усне 

опитування, виготовлення 

презентацій, кейсів, виконання вправ 

ІНДЗ 

35 

 

 

20 

Підсумкове оцінювання 20 

 

 

 

http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper07.pdf
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.015
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.015


Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка ECTS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно. 

В 85-89 добре. 

С 75-84 добре. 

D 65-74 задов. 

Е 60-64 задов. 

FX 35-59 

не задовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

не задов. з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

курсу 

 

 

 


