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«ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»  

Галузь знань: 01 Освіта /Педагогіка 
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 
Освітня програма: Дошкільна освіта; Дошкільна освіта. Початкова освіта   
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Курс: 1  
Семестр: 2   

 

Факультет  Дошкільної та спеціальної освіти  
Кафедра  Дошкільної освіти  
Викладач(-і)  ПІБ:  Скрипник Неля Іванівна 

Посада: доцент кафедри дошкільної освіти  
E-mail (корпоративна електронна адреса): n.i.skrypnyk@udpu.edu.ua  

Лінк на освітній контент 

дисципліни  
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11136 

Університету імені Павла Тичини (Moodle)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна варіативного компонента   

Загальний обсяг 

дисципліни:  
кредити ЄКТС / години  

3 кредити  

90 год. 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять  
Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (50 год.). 
Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота (80 год.)  

Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання з метою забезпечення довіри до результатів навчання. 

Відвідування занять. Обов’язкове 
Що будемо вивчати?   Основні теоретичні поняття правового виховання, соціально-правові основи 

захисту прав дітей, особливості формування уявлень про права людини у 

дітей дошкільного віку в процесі правового виховання, основні види, 

форми та методи правового виховання дошкільників; роль педагога та 

батьків у цій роботі з дошкільниками. 
Чому це треба вивчати?   Курс спрямований на підготовку студентів до професійної діяльності в закладах 

освіти у сучасних умовах, уміння використовувати отриманні знання, щодо 

формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку на практиці та їх 

правового захисту.  
Яких результатів можна 

досягнути?   
Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби правового виховання 

дітей дошкільного віку. Завдання та напрями роботи з формування 

правової освіти педагогічного та батьківського колективів. 
Здійснювати міжсуб’єктну взаємодію закладу дошкільної освіти та сім’ї.  

Встановлювати взаємозв’язок між педагогічними впливами та отриманими 

результатами.  Здійснювати міжособистісну взаємодію з дітьми дошкільного віку 

та з їхніми батьками.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння?  
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до розвитку в 

дітей дошкільного віку базових якостей особистості (довільність, самостійність, 

креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, 

самоповага). Здатність до розвитку в дітей дошкільного віку уміння спілкуватися і 

взаємодіяти з однолітками і дорослими. Здатність знаходити, опрацьовувати 

потрібну освітню інформацію та застосовувати її в роботі з дітьми та їх батьками. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11136


Зміст дисципліни  Базові поняття про правову освіту. Соціально – правові основи захисту 

прав дітей. Програмно-методичне забезпечення правового виховання 

дитини. Цілі та завдання правового виховання дошкільників. Організація 

правового виховання дітей у ЗДО. Правове виховання дошкільників. 

Робота з педагогічним колективом щодо правової освіти. Робота з 

підвищення правової культури батьків вихованців.   

Обов’язкові завдання  Здобувач другого рівня вищої освіти має виконати практичні заняття, творчі 

завдання, модульний і підсумковий контролі, ІНДЗ.   
Міждисциплінарні 

зв’язки  
Загальна та дошкільна педагогіка, загальна та дитяча психологія, психологія 

управління, педагогічні технології методик дошкільної освіти, інноваційні 

технології в освіті, теорія і методика виховання дітей, інноваційні 

технології дошкільної освіти тощо..  
Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, 

фонду бібліотеки 

УДПУ та ін.)  

1. Дубровський В. Ф. Правова абетка. — Харків: Ранок, 2005. 

2. Конвенція ООН про права дитини. – К.: Столиця, 1997. – С. 19. 

3. Нечипорук Н. Я і мої права // Світло. — 2002. — № 3. 

4. Програма і методичні рекомендації з правового виховання дітей 

дошкільного віку “Я – маленька людина” / укл. М.М. Конько, Т.М. Шумей, 

З.Л. Петрушина. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2005. – 80с. 

5. Скрипник Н. Актуальні проблеми правового виховання дітей 

дошкільного віку: навчально-методичний посібник / укладач Н.І 

Скрипник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 48 с.  
 

Поточний контроль  Виконання практичних  завдань і модульних  тестових завдань, ІНДЗ.  

Підсумковий контроль   залік 
 

 

Розробник         ____________  Скрипник Н.І. (Прізвище, ім’я, по батькові) 


